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APRESENTAÇÃO 

 

O chorume gerado em aterros de resíduos sólidos urbanos (RSU) apresenta, 

em função das suas características, vários problemas e limitações de desempenho 

para os tratamentos biológicos. Esta situação tem despertado interesse na busca de 

alternativas tecnológicas viáveis, criando boas oportunidades de pesquisa e desenvol-

vimento de processos físico-químicos de tratamento de chorume. Estes processos po-

dem, com grande vantagem, ser combinados com o tratamento biológico. 

Na presente obra são apresentados resultados de programas experimentais de 

natureza exploratória, focalizando três técnicas de tratamento físico-químico de cho-

rume: a precipitação química com cal, a remoção de amônia por arraste com ar (strip-

ping) e o tratamento eletrolítico.  É dada ênfase ao chorume do aterro metropolitano 

de Gramacho, no Rio de Janeiro. Este aterro, dadas as suas dimensões, histórico e 

importância para a região metropolitana do Rio de Janeiro, foi considerado como o 

principal estudo de caso do trabalho ora apresentado. 

Todo o programa experimental teve, como etapa inicial, a caracterização deta-

lhada das amostras de chorume através de parâmetros sanitários convencionais e 

também de análise instrumental visando a determinação das substâncias orgânicas 

presentes. Pelas razões já citadas, foi dada ênfase à caracterização do chorume do 

aterro metropolitano do Rio de Janeiro (Gramacho). 

A caracterização do chorume indicou concentrações particularmente elevadas 

de sais dissolvidos, amônia e matéria orgânica, típicas de chorume velho. Os resulta-

dos são compatíveis com os obtidos com amostras de chorume oriundas de aterros de 

mesmo porte de outros países. No chorume bruto, a concentração de amônia ficou 

normalmente cerca de 500 vezes acima do limite de lançamento. A amônia apresenta 

alta toxidade aos peixes, o que torna a sua remoção justificada e necessária. Por outro 

lado, as análises instrumentais utilizando a técnica de cromatografia gasosa com es-

pectrometria de massa (GC/MS), permitiram a identificação de substâncias orgânicas 

oriundas da biodegradação e/ou decomposição dos resíduos sólidos urbanos, bem co-

mo de produtos químicos dispostos no aterro ou contidos em embalagens descartadas. 

A precipitação química mostrou-se adequada para a remoção de orgânicos e 

propiciadora da remoção de amônia por stripping, sem ser, no entanto, a melhor op-

ção do ponto de vista de otimização de custos, se usada isoladamente. A melhor solu-
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ção encontrada, sob todos os aspectos, consiste na combinação desses dois proces-

sos. Assim sendo, foi conduzida uma série de experimentos voltados para a remoção 

da amônia por stripping, após a etapa de precipitação química com hidróxido de cálcio 

(cal). Investigou-se a influência de parâmetros tais como pH e temperatura na eficiên-

cia de remoção de amônia, tendo sido obtidas eficiências de remoção da ordem de 

90% nas condições de pH na faixa de 10 a 12,5 à temperatura ambiente. Estes resul-

tados experimentais indicaram que os processos físico-químicos estudados são a al-

ternativa mais vantajosa para a remoção das altas concentrações de nitrogênio amo-

niacal encontradas no chorume. A remoção dessas grandes quantidades de N-NH3 

também foi vantajosa, tanto operacional como economicamente, considerando-se a 

etapa subsequente de tratamento biológico. Verificou-se também que a quantidade de 

amônia removida do chorume de Gramacho através do stripping aponta para a possi-

bilidade de sua recuperação para fins econômicos, sob a forma de sulfato de amônio. 

No que se refere ao tratamento eletrolítico, foram investigados diversos parâ-

metros, tais como: adição de produtos químicos, consumo de energia, quantidade e 

características do lodo gerado e qualidade do chorume tratado em relação a diversos 

parâmetros sanitários. O chorume tratado também foi submetido à análise cromato-

gráfica, de modo a determinar alterações qualitativas na sua composição química du-

rante o tratamento. O processo eletrolítico mostrou-se bastante indicado para a remo-

ção de compostos orgânicos do chorume, embora não adequado para a remoção de 

amônia. 

Em termos gerais, o presente trabalho aponta para um cenário muito favorável 

ao desenvolvimento de processos físico-químicos aplicáveis ao tratamento do choru-

me. 

 

 

 

Palavras-chave:  Chorume; Tratamento; Tratamento físico-químico; Precipitação 

química; Remoção de amônia; Processo eletrolítico; Resíduos sólidos urbanos. 
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INTRODUÇÃO 

 

A geração de resíduos em todos as atividades humanas tem sido crescente, so-

bretudo após a revolução industrial. A urbanização e o desenvolvimento tecnológico 

geraram um aumento na produção de resíduos sólidos urbanos (RSU), que hoje estão 

classificados como um dos mais importantes problemas do saneamento ambiental no 

Brasil. A produção de resíduos de origem doméstica no Brasil varia de 1,2 kg nas 

grandes cidades até 0,5 kg no s pequenos aglomerados urbanos, diariamente por ha-

bitante. Dados do Censo do IBGE (IBGE, 2000) indicam que no Brasil são produzidas 

228.413 toneladas diárias de resíduos dos quais 40,5% têm destinação adequada (a-

terros sanitários e controlados), e 59,5% têm destinação inadequada (lixões e lança-

mento em terrenos baldios). Pode-se ressaltar que nenhuma avaliação foi realizada 

nestes aterros para verificar se as informações são verídicas. 

Os “Lixões”, popularmente confundidos com os aterros sanitários, são depósi-

tos a céu aberto onde os resíduos urbanos domésticos são dispostos, sendo disputa-

dos por pessoas, animais e expostos a todas as intempéries. Os resíduos industriais 

muitas vezes também são despejados nestes locais causando até acidentes fatais. A 

queima é também muito comum para que o volume dos resíduos seja contido e o “li-

xão” tenha maior vida útil; raras vezes os resíduos são aterrados, mesmo sem o crité-

rio necessário. 

A percolação das águas das chuvas através do leito de resíduos é o fator mais 

importante para a geração do efluente líquido do aterro, denominado chorume. No 

processo de sua formação, a água percolada é enriquecida pela matéria orgânica e 

inorgânica, original ou oriunda da biodegradação dos resíduos e, em vários casos, pe-

los produtos da sua queima incompleta. A liberação de água durante o processo de 

decomposição dos resíduos também produz o chorume. O chorume é então o produto 

da lixiviação dos resíduos urbanos nas condições de disposição, ou seja, é o extrato 

líquido dos resíduos sólidos da sociedade. 

A geração de chorume é o principal inconveniente da disposição dos resíduos 

no solo, mesmo que em aterros sanitários. O chorume pode contaminar as águas su-

perficiais como também as águas subterrâneas, além de degradar o solo e a vegeta-

ção. As condições ambientais específicas de cada aterro e a composição variada dos 

chorumes dificultam a definição de processos de tratamento de aplicabilidade geral. 
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Pela magnitude do problema e por sua complexidade, o tratamento do chorume 

é um desafio do saneamento ambiental, considerando-se as viabilidades técnica e e-

conômica. Diversos processos foram desenvolvidos e ou aplicados, mas o tratamento 

do chorume ainda não tem uma metodologia desenvolvida. A cada caso são apresen-

tadas soluções sem base teórica que justifiquem a previsibilidade dos resultados dos 

processos adotados e dos resultados obtidos. 

A formação do chorume é complexa, estando relacionada a diversos fatores, 

tais como: a origem dos resíduos e sua composição; o clima local; a forma do aterro e 

sua operação e a idade do aterro. Os componentes característicos são os sais orgâni-

cos e inorgânicos, os compostos orgânicos complexos e os compostos amoniacais. 

O tratamento do chorume permite o lançamento de efluente tratado com quali-

dade suficiente para não causar danos ambientais e compatibilizar a técnica de ater-

ramento dos resíduos sólidos urbanos com a legislação ambiental. 

O presente trabalho tem como objetivo contribuir para o estabelecimento de 

base teórica e experimental para o estudo de alternativas de tratamento de chorume, 

iniciando por sua caracterização físico-química e avaliando operações e processos uni-

tários passíveis de utilização. Os processos estudados foram o de precipitação química 

de sais orgânicos de cálcio, com a concomitante conversão do N-NH3 à forma molecu-

lar, possibilitando a sua remoção por stripping. Foi ainda realizada a reavaliação do 

processo eletrolítico comparativamente com a precipitação química, visando à defini-

ção do fluxograma mais adequado para o processo de tratamento de cada chorume. 

Devido à abrangência do tema tratado, o trabalho se reveste de um caráter explorató-

rio, procurando verificar a viabilidade técnica de diversas operações e processos unitá-

rios de tratamento e o potencial apresentado por cada um deles no que se refere a 

futuros desenvolvimentos e aplicações em escala real. Tal trabalho tende a abrir pos-

sibilidades de pesquisas futuras mais aprofundadas e localizadas, tratando de cada um 

dos processos unitários abordados, separadamente. 

A avaliação da toxicidade a peixes, introduzida como um dos componentes dos  

programas experimentais apresentados neste trabalho, ganha maior ênfase e atuali-

dade com a publicação da Resolução Nº 430 do CONAMA, datada de 13 de maio de 

2011, que estabelece critérios toxicológicos para o lançamento de efluentes em corpos 

hídricos. 

 



 

 
Série Temática: Tecnologias Ambientais 

ANO  2011 - Volume 4  
GIORDANO, G.; BARBOSA FILHO, O.; CARVALHO, R. J. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS CHORUMES E SEUS  

IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Série Temática: Tecnologias Ambientais 

ANO  2011 - Volume 4  
GIORDANO, G.; BARBOSA FILHO, O.; CARVALHO, R. J. 

 

5 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS CHORUMES E SEUS  

IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

2.1. Características Gerais dos Chorumes 

 

O volume do chorume gerado pode ser atribuído, principalmente, à percolação 

das águas das chuvas através do leito de resíduos. O chorume é um líquido enriqueci-

do pela matéria orgânica e inorgânica original ou oriunda da biodegradação dos resí-

duos e em vários casos pelos produtos da sua queima incompleta; outro fator que 

também origina o chorume é a água produzida durante o processo de decomposição 

dos resíduos. 

A definição da Comunidade Econômica Européia para chorume é “qualquer líquido que 

escoe através de resíduos depositados, seja emitido ou fique contido no aterro” (EU-

ROPEAN COMMUNITY, 1999). 

2.1.1.  Composição dos resíduos sólidos urbanos 

A composição dos resíduos sólidos urbanos é definida pelas condições ambien-

tais, de urbanização e pelo nível sócio-econômico da região geradora e também pelo 

tipo de gerenciamento dos resíduos. Pode-se observar que nas regiões nas quais se 

faz a coleta seletiva, as frações de papéis, plásticos e metais são reduzidas em relação 

aos resíduos dispostos nos aterros. 

� Condições sócio-econômicas da região geradora 

Verifica-se que qualitativa e quantitativamente os resíduos variam conforme a 

condição sócio-econômica da região geradora e isto pode ser verificado entre países 

de diferentes níveis sociais. No caso de países que tenham extensão territorial consi-

derável, como o Brasil, isto pode ser observado internamente. Pode-se verificar que 

nos RSU dos países mais desenvolvidos, conforme apresentado na Figura 2.1, pre-

dominam os materiais constituintes de embalagens, sendo a matéria orgânica uma 

fração reduzida. Nos países ou regiões mais pobres a fração de matéria orgânica é 

maior. 
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Figura 2.1 - A composição dos RSU conforme o desenvolvimento econômico das re-
giões. (THE ECONOMIST, MAY 29TH-JUNE 4TH 1993). 

 

No Brasil, a composição dos resíduos está adequadamente descrita na literatu-

ra (MELO, 2000). Existe uma pequena variação entre as áreas metropolitanas e as 

regiões interiores, mas a média nacional está conforme outros países pobres, podendo 

ser visualizada na Figura 2.2. O Brasil, de fato, é um país pobre se for considerado 

como indicador social o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da Organização das 

Nações Unidas (ONU), que mantém o país classificado na 65a posição. 
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Figura 2.2 – Composição média dos RSU no Brasil (MELO, 2000). 

 

As quantidades de resíduos gerados pelas populações são também diferentes 

conforme os desníveis sócio-econômicos. Predominam maiores produções de resíduos 

nas sociedades mais abastadas e menores nas regiões menos favorecidas economica-

mente. Nos EUA a população produz 2 Kg/d (BAIRD, 2001), enquanto nas regiões me-

tropolitanas brasileiras essa geração é de 1,2 Kg/d. (MELO, 2000; GIORDANO, 2002). 

No nordeste do Brasil a produção per capita do lixo pode chegar a 0,5 Kg/d (LOPES, 

2000), ou seja, 25% da quantidade de RSU produzida em uma região desenvolvida. 

Em outros países não desenvolvidos tais como a Índia, dados obtidos para as 

23 maiores cidades apresentaram uma produção per capita de 0,5 kg/d (SIDDIQUI, 

2000). Em algumas regiões muito pobres, nas quais predominam ruas sem pavimen-

tação, a areia ou outras frações do solo são misturadas aos resíduos urbanos pelas 

varrições de rua. Os RSU dessas regiões têm composição entre 30 e 55% de cinzas e 

frações finas do solo (SIDDIQUI, 2000). 

 

� Presença de resíduos industriais 

A entrada de resíduos industriais não inertes ou perigosos nos aterros sanitá-

rios não deve ser tolerada, devido à possibilidade da interação desses com os resíduos 
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urbanos convencionais. A dificuldade do controle na recepção dos resíduos e a pericu-

losidade desses, pode causar danos ao aterro de RSU. 

O descarte de solventes e metais pesados em aterros deve ser evitado. A re-

cepção de solventes pode comprometer a impermeabilização por mantas plásticas, 

utilizadas nos aterros sanitários. Resíduos perigosos tais como lâmpadas que conte-

nham vapor de mercúrio ou pilhas e baterias incrementam as concentrações de metais 

pesados no chorume. Metais pesados tais como o cobre, a prata e o zinco (OLIVEIRA, 

1998) formam complexos com a amônia, dificultando as suas remoções durante o 

processo de tratamento. 

2.1.2.  Características gerais dos aterros 

A disposição de resíduos no solo ocorre tanto nas áreas urbanas, quanto nas 

áreas rurais. Nas zonas urbanas, os resíduos são destinados de diversas formas, tais 

como: lançados em terrenos baldios; queimados ao ar livre; enterrados em valas; 

dispostos em lixões e dispostos em aterros controlados ou em aterros sanitários. 

Nas zonas rurais, nas quais somente 18% dos resíduos são coletados (IBGE, 

2000), utilizam-se aberturas de valas para a disposição do lixo. Estas valas não são 

fechadas diariamente e permanecem abertas por muito tempo. Durante o enchimento 

da vala a queima destes resíduos é muito comum, só ocorrendo a sua cobertura com 

solo quando a vala está completa. A parte orgânica dos resíduos (restos de alimentos, 

cascas de frutas e legumes), normalmente é disposta de diversas outras formas que 

incluem a utilização para alimentação de animais, a utilização na obtenção de compos-

tos orgânicos para produção de adubos e o lançamento sobre o solo, sem controle, 

para decomposição natural. 

2.1.3.  Processos de geração do chorume 

Entre o condicionamento dos resíduos nos pontos geradores e o transporte de-

correm mais de 24 horas, durante as quais inicia-se o processo de biodegradação ha-

vendo a liberação de água, no caso já contaminada. Durante o transporte dos RSU 

este líquido acumula-se nos caminhões em reservatório apropriado, sendo recebidos 
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nas estações de transferência de resíduos, ou até em muitos casos diretamente nos 

aterros. Este líquido com alta concentração de matéria orgânica ainda não é conside-

rado chorume, que conforme definição da Comunidade Econômica Européia é um lí-

quido oriundo do aterro. 

A formação do chorume é o resultado de processos físico-químicos e biológicos. 

Os processos físico-químicos iniciam-se pela solubilização dos RSU, e após a formação 

de ácidos orgânicos por processos fermentativos, ocorre também a lixiviação dos RSU, 

incluindo também os resíduos de produtos contidos em embalagens. 

A primeira etapa de formação do chorume começa pela própria deposição dos 

resíduos no aterro, ocorrendo um processo de perda de água da parte superior para a 

inferior. A água livre contida nos resíduos, ao percolar pelo leito do aterro, dá início ao 

processo de formação do chorume.  

A segunda etapa ocorre pelo processo de decomposição anaeróbia, conforme 

as reações químicas típicas apresentadas na Figura 2.3. 

A terceira etapa pode ser atribuída à água precipitada naturalmente sobre o a-

terro e percolada pela massa de resíduos em decomposição. Sabe-se que as condições 

ambientais e o balanço hídrico são os principais fatores responsáveis pelo fluxo de 

chorume efluente do aterro, o que varia sazonalmente. O excesso de água pode tam-

bém determinar a diluição do chorume formado, ou seja, a concentração dos poluen-

tes. 
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Figura 2.3 – Seqüências metabólicas e grupos envolvidos na região anaeróbia do ater-
ro de RSU (CHERNICHARO, 2000). 

 

 

A água liberada pelo processo anaeróbio juntamente com os ácidos orgânicos 

dissolvidos, o ácido carbônico e o hidróxido de amônio iniciam um processo de lixivia-

ção imediata dos resíduos. O líquido lixiviado torna-se gradualmente enriquecido com 

as contínuas reações das substâncias, variando as suas características químicas e alte-

rando as possibilidades de lixiviação subsequentes. 

Se ocorrer o aporte de água, seja por precipitação pluvial ou por recirculação 

do chorume, inicia-se um novo processo de formação de chorume, através da solubili-

zação dos compostos solúveis dos resíduos já em fase de decomposição. Sabendo-se 
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que os próprios compostos dissolvidos no chorume interagem com o lixo e ocorre no-

vamente o processo de lixiviação. 

A formação do chorume é contínua no aterro sanitário com alguns fatores que 

influenciam na sua qualidade. Fatores físicos associados ao balanço hídrico, além dos 

fatores químicos, aceleram ou retardam o processo de degradação dos resíduos e a 

formação do chorume. 

Como, por definição, a produção do metano corresponde à última etapa do 

processo anaeróbio, deve-se considerar na operação do aterro todas os fatores que 

favoreçam a atividade das bactérias metanogênicas. A produção anaeróbia do metano 

ocorre em faixa ampla de temperatura (0 a 97oC), mas as temperaturas ótimas estão 

na faixa mesofílica (30 a 35oC), ou na faixa termofílica (50 a 55oC). 

A temperatura interna dos aterros é determinada pela degradação anaeróbia do 

lixo, que é exotérmica. Esta temperatura é mantida em até 40oC, variando em função 

da atividade microbiana. A temperatura externa também pode influenciar a atividade 

anaeróbia, mas normalmente isto apenas ocorre nas camadas exteriores. Na prática, 

as células de aterro têm uma temperatura média estável, o que é importante para o 

processo anaeróbio, pois este é muito sensível às mudanças bruscas de temperatura. 

A alta temperatura no interior do aterro acelera também os processos físico-químicos. 

As características químicas do chorume também podem acelerar ou retardar o 

seu processo de formação. Entre os fatores influentes pode-se apontar: o pH, a alcali-

nidade, os sólidos dissolvidos e a amônia. 

O pH afeta a atividade de enzimas, a solubilização dos compostos e mesmo as 

suas toxicidades. O pH do chorume novo é levemente ácido, tornando-se superior a 

8,0 em aterros na fase metanogênica, sobretudo se houver a recirculação de chorume. 

O pH do chorume é determinado por um sistema muito complexo. Um dos con-

juntos formadores deste complexo equilíbrio é relativo ao ácido carbônico e seus sais 

(carbonatos e bicarbonatos). A sua capacidade de tamponamento está compreendida 

na faixa de pH de 6,3 a 8,5 (RAMALHO, 1991) e é quase que completamente depen-

dente deste sistema. A dissociação do ácido carbônico regula a concentração do íon 

hidrônio conforme indicado nas equações 2.1 e 2.2: 

 CO2 + 2 H2O ⇔ HCO3
- + H3O

+    pK1 = 6,3 eq. (2.1) 
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 HCO3
- + OH- ⇔ CO3

-2 + H2O       pK2 = 10,4 eq. (2.2) 

A quantidade de CO2 na fase líquida (íons bicarbonato e carbonato), é propor-

cional à quantidade na fase gasosa devido ao equilíbrio demonstrado nas equações 

anteriores (SAWYER, 1976). A fração de CO2 dissolvida pode ser estabelecida pela Lei 

de Henry, demostrada na equação 2.3 a seguir: 

    [CO2] = KH . P CO2 eq. (2.3) 

Sendo: 

[CO2] = concentração molar de saturação do CO2 na água 

KH = constante da Lei de Henry relativa ao equilíbrio CO2 /água; seu valor a 25oC é de 

9 mol/atm.L 

PCO2 = pressão parcial de CO2 (atm) 

Pode-se obter a correlação entre o pH e a alcalinidade a partir da equação 2.4 

a seguir (FORESTI, 1994): 

  pH = pK1 + log [HCO3
-] / [H2CO3

*] eq. (2.4) 

Sendo: 

pK1 = log (1/k1) 

K1 = constante de ionização aparente do ácido carbônico (4,45 x 10-7, a 25oC), que se 

relaciona com o CO2 dissolvido no líquido:  [H2CO3
*] = [CO2] + [H2CO3] ≅ [~CO2 (líq)]. 

A [H2CO3
*] pode ser obtida conhecendo-se a pressão parcial de gás carbônico, 

conforme já indicado. Na prática obtêm-se com mais facilidade o pH por medição dire-

ta e a alcalinidade com ensaio por determinação ácido/base. 

A conversão em série de ácidos graxos em ácidos orgânicos voláteis e seus sais, pos-

teriormente levam ao íon bicarbonato, conforme a equação seguinte: 

 CH3COONa + H2O ⇒ CH4 + CO2 + NaOH ⇒ CH4 + NaHCO3        eq. (2.5) 

No chorume o íon bicarbonato aparece também associado a outros cátions, tais 

como o cálcio, o potássio e o amônio. Quanto maior a presença do íon bicarbonato, 

maior será o pH do chorume. 
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O hidróxido de amônio e seus sais têm grande importância na formação do sis-

tema tampão do chorume, principalmente devido às altas concentrações de amônia 

nos chorumes. A degradação das proteínas em aminoácidos e posteriormente em a-

mônia, na presença concorrente do ácido carbônico leva à formação de bicarbonato de 

amônio conforme a reação da equação 2.6 a seguir: 

 NH3 + H2O + CO2 ⇒ NH4
+ + HCO3

-  eq. (2.6) 

Além da importância relativa ao tamponamento do pH a amônia é conhecida 

também por sua toxicidade ao homem, principalmente em relação aos trabalhadores 

do aterro, aos peixes e em relação à inibição dos microrganismos presentes no aterro 

ou nos reatores biológicos utilizados para o tratamento do chorume. 

A presença da amônia na forma de bicarbonato de amônio é importante agente 

tampão, como já citado, mas pode ser inibidora em concentrações mais elevadas que 

1500 mg N/L de amônia livre, e tóxicas para os processos anaeróbios se as concentra-

ções forem superiores a 3000 mg N/L (CHERNICHARO, 2000). As duas formas de a-

mônia se apresentam em equilíbrio, em função do pH do meio, como indicado na e-

quação 2.7 a seguir: 

 NH4
+ + H2O ⇔ NH3 + H3O + eq. (2.7) 

Em meio ácido o equilíbrio é deslocado favorecendo a presença do íon amônio. 

No meio alcalino ocorre a formação de amônia livre, favorecendo inclusive a sua vola-

tilização, podendo esta propriedade ser utilizada na estratégia de tratamento. 

As altas concentrações de sais também podem causar inibição dos processos 

biológicos por efeito osmótico. O íon sódio é o cátion presente no chorume em concen-

trações próximas às concentrações inibidoras. Estas concentrações aumentam nos 

casos em que há recirculação do chorume podendo trazer prejuízos aos processos bio-

lógicos, principalmente no que se refere ao tratamento deste efluente. 

A presença do íon cálcio no chorume é uma característica química comum. O 

cálcio solúvel no chorume é extraído por lixiviação dos ácidos voláteis produzidos pe-

las reações anaeróbias de decomposição da matéria orgânica com o carbonato de cál-

cio componente dos solos, dos papéis depositados na aterro, além do cálcio integrante 

da própria matéria orgânica. Foi simulado um experimento de lixiviação por chorume 

de um solo rico em carbonato de cálcio. A reação proposta (BATCHELDER, 1998), en-

contra-se a seguir na equação 2.8: 
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 CaCO3 (s) + H30
+ ⇒ Ca+2 (aq) + HCO3

-
(aq) + H2O eq. (2.8) 

Para o presente trabalho, testou-se a lixiviação de papéis com ácido acético 

comum aos processos anaeróbios, sendo obtida uma solução com 43 mg Ca/L, con-

firmando ser este um mecanismo importante para justificar a presença de cálcio no 

chorume. 

Um dos inconvenientes dos sais de cálcio no chorume é a possibilidade de cau-

sar fouling em membranas utilizadas para polimento do efluente. Isto ocorrerá princi-

palmente se o cálcio estiver na forma de bicarbonato de cálcio (SCHNEIDER, 2001). 

Se a quantidade de sais na zona de concentração/ polarização da membrana ultrapas-

sar o limite de solubilidade do sais em foco, esses poderão precipitar sobre a mem-

brana, reduzindo assim o fluxo do permeado, chegando inclusive a inviabilizar a ope-

ração do sistema. O controle dos processos de precipitação de sais é um dos principais 

condicionantes de projeto em sistemas de membranas de nanofiltração e osmose re-

versa (SCHNEIDER, 2001). No caso de Gramacho este fenômeno foi observado e o 

problema foi resolvido pelo controle do pH de saturação. 

2.1.4.  Fatores que influenciam na produção de chorume 

São três os fatores principais que influenciam na produção do chorume: a água 

intersticial dos resíduos urbanos; o balanço hídrico e a impermeabilização do aterro. A 

impermeabilização é importante não só para evitar as perdas de chorume, como tam-

bém para evitar a entrada de águas superficiais ou mesmo pluviais, o que aumentaria 

a produção de chorume. 

� Água intersticial dos resíduos sólidos urbanos 

A água nos RSU está associada à matéria orgânica, podendo ser encontrada 

também em embalagens de bebidas e produtos de higiene ou limpeza. A umidade dos 

RSU é analisada na fração orgânica e na Cidade do Rio de Janeiro a umidade nos RSU 

é próxima de 50%, mas considerando-se que a matéria orgânica representa 60%, a 

umidade totaliza aproximadamente 30%. Somente a umidade dos RSU já é uma im-

portante fonte de água para formar o chorume. No caso de Gramacho aproximada-

mente 10% da massa de resíduos recebida no aterro é transformada em chorume, 

sendo a metade tratada e a outra metade é recirculada e possivelmente evaporada. 
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� Balanço hídrico 

O resultado positivo do balanço hídrico é o fator mais importante para a gera-

ção de chorume em aterros sanitários. A produção de chorume pode ser medida dire-

tamente através de um sistema medidor de vazão disposto no sistema de drenagem 

de um aterro impermeabilizado. Com a finalidade de monitoramento ou para a elabo-

ração de projetos pode ser utilizada uma ferramenta fundamental denominada balan-

ço hídrico, pois esse estabelece com uma margem de erro aceitável a capacidade de 

produção de chorume de um aterro. Os parâmetros considerados encontram-se na 

Figura 2.4, que inclui a equação do balanço hídrico (PARSONS, 1995). 

 

L  = (P + Wm + B) – (R + AET + G) + ∆∆∆∆S 

Figura 2.4 – Esquema do balanço hídrico em um aterro, onde: 

L =  geração de chorume 

P =  precipitação 

Wm =  umidade inicial dos resíduos 

B =  produção bioquímica de água 

R =  escoamento superficial 

AET =  evapotranspiração  

G =  perda de vapor no gás 

∆∆∆∆S =  variação do volume estocado. 
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As quantificações das perdas por evapotranspiração (AET), do volume de água 

estocado nos resíduos (S), do volume de água produzido durante a decomposição a-

naeróbia dos resíduos (B), e do volume de vapor d’água perdido nas emissões atmos-

féricas (G), são dificilmente obtidas com confiabilidade. 

A evapotranspiração é reconhecida na literatura como a mais importante forma 

de perda d’água de um aterro e qualquer variação na sua avaliação pode alterar signi-

ficativamente o resultado da equação do balanço hídrico e a predição do volume de 

chorume gerado.  

Além disso, sob condições de clima árido ou semi-árido, a evapotranspiração da 

água é controlada pela disponibilidade de água e não pela disponibilidade de energia 

(DE BRUIN, 1987). Em algum momento durante os períodos de evaporação, a concen-

tração da umidade é tão baixa que as forças de sucção entre as partículas de água 

começam a controlar a redução da taxa de evaporação. Isto sugere que a taxa real de 

evapotranspiração varia de acordo com as condições de umidade antecedentes (BLI-

GHT, 1992) 

� Cobertura e impermeabilização do aterro 

Os aterros sanitários são na realidade não somente depósitos isolados para os 

resíduos da sociedade mas também reatores biológicos complexos. Como em todo 

reator, devem ser estabelecidas as condições de contorno, que no caso são definidas 

pelas condições de impermeabilização do aterro, essa é a forma mais eficaz de reduzir 

a interação do aterro com o meio ambiente. A impermeabilização começa através da 

utilização de solos com baixa permeabilidade na base. Essa permeabilidade deve ser 

inferior a 10-7 cm/s, que corresponde a permeabilidade dos solos argilosos, e também 

com a aplicação de mantas plásticas. 

Quando não se dispõe de uma área com baixa permeabilidade, pode-se proce-

der à compactação do solo. Foi verificado (HAMADA, 2002), que um solo com compo-

sição inicial de 8% de silte, 67% de areia fina, 7% de areia média e 18% de argila, 

solo esse classificado como areia fina pouco argilosa segundo a escala da ABNT/ NBR-

7181/84, foi compactado superior a 85% do Proctor Normal, obtendo-se uma redução 

da permeabilidade para níveis equivalentes aos dos solos argilosos. Isto demonstra 

que pode ocorrer a colmatação do solo compactado por partículas em suspensão e 

pelo desenvolvimento de flocos biológicos. Com o grau de compactação do solo supe-
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rior a 95% houve elevada retenção de água e não foi observado nenhum fluxo de cho-

rume. 

A compactação dos solos das bases dos aterros pode ser uma técnica empre-

gada, mas deve-se considerar sempre a heterogeneidade dos solos e a forma de exe-

cução das bases dos aterros. 

Foi pesquisada a utilização de valas (aterros manuais), para a disposição de re-

síduos em comunidades de até 10000 habitantes (TEIXEIRA, 2002). Obteve-se sem 

nenhuma interferência de aporte de águas pluviais, ou seja, somente pela água conti-

da no lixo, uma produção média de 62,8 litros de chorume por tonelada de resíduo 

sólido urbano. O intervalo do experimento foi de 72 a 132 dias, após a disposição dos 

resíduos e fechamento da vala impermeabilizada. 

A entrada de água nas células do aterro contribui decisivamente para aumentar 

a produção do chorume, mas pode ser evitada pela impermeabilização da base, da 

cobertura e pela drenagem superficial do entorno. 

A entrada da água pela superfície pode ser reduzida se for mantida a menor 

área aberta possível para a disposição dos RSU, desde que não atrapalhe a operação 

do aterro. Somente com o fechamento final, pode-se evitar a entrada definitiva de 

águas pluviais. 

A entrada de águas oriundas de chuvas ou de cheias de corpos hídricos, por es-

coamento superficial, pode ser um importante fator de produção de chorume. Pelo 

exposto, a entrada de águas não precipitadas diretamente sobre os aterros sanitários 

deve ser completamente evitada. No caso das águas precipitadas sobre os aterros e 

não contaminadas com o chorume, que escoem superficialmente sobre a manta im-

permeabilizante superior, estas podem ser segregadas e tratadas em lagoas facultati-

vas antes de serem descartadas. Este tipo de efluente pouco contaminado não deve 

ser escoado para o tratamento do chorume, pois a diluição de efluentes muito com-

plexos aumenta o custo de tratamento, o qual é mais influenciado pelo volume do que 

pela concentração.  

A produção de chorume é característica de cada aterro devido aos fatores cita-

dos. Como exemplos brasileiros podemos citar: o Lixão de Campina Grande, PB, com 

0,275 m3 de chorume por tonelada de resíduo (LOPES, 2000); Gramacho, RJ, com 

0,054 m3 de chorume por tonelada de resíduo aterrado. No caso de Gramacho ocorre 



 

 
Série Temática: Tecnologias Ambientais 

ANO  2011 - Volume 4  
GIORDANO, G.; BARBOSA FILHO, O.; CARVALHO, R. J. 

 

18 

 

também a recirculação diária de pelo menos 200 m3 de chorume, para umectação e 

redução de poeira nas vias de tráfego internas (GIORDANO, 2002). 

2.1.5.  Fatores que influenciam a composição do chorume 

Os fatores mais importantes para a composição dos chorumes são: a idade do 

aterro; a forma do aterro e principalmente a altura da camada de resíduo; a composi-

ção dos resíduos; a ocorrência da recirculação do chorume no próprio aterro; a fração 

da área aberta para recebimento dos resíduos, na superfície do aterro; condições cli-

máticas; forma de operação do aterro. 

� Composição dos resíduos 

Os resíduos sólidos urbanos são compostos por matéria orgânica, papéis e pa-

pelão, metais, plásticos, vidros, restos de vegetais e outros. A composição dos resí-

duos varia devido ao porte das cidades, pelo nível sócio-econômico da região, e pela 

forma de coleta de resíduos. 

Diversas composições podem ser apresentadas de cidades ou regiões brasilei-

ras e mesmo do exterior. As composições genéricas já foram apresentadas nas Figu-

ras 2.1 e 2.2, acima. 

� Idade do aterro 

Entre os fatores que influenciam na composição do chorume está a idade do 

aterro. Uma pesquisa realizada no Nordeste do Brasil (MELO, 2001), constatou a influ-

ência da idade do aterro na composição do chorume. A verificação foi pela alta relação 

DQO/DBO, superior a 10 para o chorume do aterro de Aguazinha na região metropoli-

tana do Recife. A baixa fração de material biodegradável indica que grande parte dos 

resíduos biodegradáveis já foi digerida, logo pode ser considerado como um aterro 

velho, de fato, este aterro entrou em operação em 1986.  

A avaliação das características dos chorumes produzidos por células anaeróbias 

e por um aterro sanitário realizada na Espanha (IGLESIAS, 2000), produziu as seguin-

tes informações: a composição do chorume produzido nos reatores anaeróbios piloto 

variou em função do número de camadas que o chorume percolou, ou seja, em função 
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da altura da camada do aterro; as concentrações da demanda química de oxigênio, no 

início da operação do aterro ou nas células piloto decresceram com o tempo, ocorren-

do redução mais rapidamente nos reatores piloto, ocorreram concentrações crescentes 

de nitrogênio amoniacal, tanto no aterro em escala real, quanto nos reatores piloto e 

foi verificado também o efeito tampão para o pH devido aos ácidos voláteis, seus sais 

e a amônia. 

� Recirculação do chorume 

A recirculação do chorume é uma técnica que objetiva reduzir o volume final do 

chorume a ser tratado, aumentar a umidade interna e acelerar a atividade microbiana 

do aterro, as Tabelas 2.1.e 2.2, apresentam uma análise comparativa dessa técnica.  

 

 

 

Tabela 2.1 - Vantagens da técnica de recirculação de chorume 
 

As vantagens são: 

• Redução do custo de tratamento do chorume, devido a biodegradação e 

as reações físico-químicas que ocorrem no aterro (REINHART,1996); 

• Redução do teor dos compostos orgânicos medidos como DBO e DQO; 

• Aceleração da degradação do aterro devido ao aumento da umidade no 

interior das células (CHUG, 1998); 

• Aumento da quantidade e qualidade do biogás produzido (POHLAND, 

1980); 

• Redução do volume de chorume a ser tratado devido à evaporação;  

• Redução dos volumes dos resíduos aterrados devido à aceleração da bio-

degradação e 

• Redução do período de monitoramento após o encerramento do aterro 

devido à aceleração da biodegradação dos resíduos. 
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Tabela 2.2 - Desvantagens da técnica de recirculação do chorume 

 

2.1.6.  Características físico-químicas e microbiológicas do chorume 

A composição do chorume é muito variável, mas independentemente de todos 

os fatores que contribuem para a sua formação algumas características são marcan-

tes: a presença de sais de sódio, cálcio e potássio; compostos orgânicos; compostos 

amoniacais. Os chorumes apresentam cor variável entre a amarela clara até a cor ne-

gra, condutividades superiores a 1000 µS/ cm, devido à elevada concentração de sais, 

inclusive pela presença de compostos amoniacais. 

� Composição do chorume 

Os chorumes são compostos de matéria orgânica e inorgânica. A fração orgâni-

ca contém proteínas, amidas, aminas, gorduras, ácidos orgânicos, açúcares, e outros 

produtos da decomposição dos resíduos. As substâncias químicas contidas em restos 

de embalagens de diversos produtos, principalmente dos produtos de limpeza e pesti-

cidas, contribuem de forma importante para a formação do chorume. A decomposição 

de vegetais ou restos de madeira nos aterros também contribui para a presença de 

compostos húmicos dificilmente degradáveis.  

Os principais compostos inorgânicos são os sais de sódio, potássio e amônio. 

Os principais componentes são o cloreto de sódio, o bicarbonato de sódio, o cloreto de 

As desvantagens ou limitações para aplicação desta técnica são: 

• O aumento do teor de sais e de amônia do chorume, que podem prejudi-

car os processos de tratamento utilizados; 

• É  inadequado em períodos chuvosos ou áreas úmidas devido ao alaga-

mento do aterro; 

• Aumenta no chorume o teor de compostos orgânicos recalcitrantes aos 

processos de  biodegradação; 

• Requer aplicação sobre áreas abertas do aterro, pois não pode ser apli-

cado sobre as partes impermeabilizadas. 
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potássio, o bicarbonato de potássio, o bicarbonato de cálcio e o bicarbonato de amô-

nio. Em menores concentrações ocorrem sais de ferro e algumas contaminações de 

metais tóxicos. 

Sobre a composição microbiológica, os microrganismos são aqueles oriundos do 

processo de biodegradação anaeróbia do lixo e sejam arrastados durante o processo 

de formação do chorume. 

� Parâmetros de caracterização 

Para caracterizar o chorume utilizam-se diversos parâmetros sanitários, mas 

para fins específicos podem ser analisados também compostos orgânicos específicos, 

bem como ensaios de toxicidade. 

Os parâmetros sanitários utilizados indicam o teor de matéria orgânica, a sua 

biodegradabilidade, o teor de sais e a toxicidade. 

A matéria orgânica pode ser medida indiretamente pelas demandas química e 

bioquímica de oxigênio, DQO e DBO respectivamente. A matéria orgânica pode ser 

medida diretamente pelo carbono orgânico total (COT). 

O pH pode indicar a idade do chorume. Se o pH está próximo de 6,0 indica que 

o chorume é novo; se próximo de 8,0, o chorume encontra-se na fase metanogênica, 

sendo considerado velho. No chorume novo predominam os ácidos voláteis, que são 

transformados em metano e CO2 na fase metanogênica, que caracteriza o chorume 

velho. 

A alcalinidade é um parâmetro que pode confirmar a metanização do chorume. 

Quanto mais alta, maior a transformação da matéria orgânica em CO2 e, consequen-

temente, em bicarbonatos. 

A presença de sais no chorume é uma característica marcante, e estes podem 

ser medidos como cátions e anions (cloretos, sódio, potássio, cálcio, magnésio, bicar-

bonatos, sulfatos e fosfatos); de forma total, como sólidos dissolvidos e, indiretamen-

te, pela condutividade elétrica. No caso da recirculação o teor de sais aumenta. Os 

sais comuns, apesar de não possuírem caráter tóxico, são limitantes para os processos 

biológicos, inclusive causando o fouling para os processos de polimento por membra-

nas (sais de cálcio e outros sais pouco solúveis). 
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Os metais tóxicos também estão presentes no chorume, principalmente quando 

não há controle no recebimento de resíduos. Dentre esses metais o mais comum é o 

zinco. 

O nitrogênio amoniacal é um parâmetro marcante, podendo inclusive ser utili-

zado como parâmetro de monitoramento para verificação de contaminação do aqüífe-

ro, devido à sua solubilidade. A concentração de amônia aumenta com o tempo de 

biodegradação, sendo maior nos chorumes mais velhos. O caráter tóxico do chorume 

é acentuado devido à amônia que chega a ultrapassar a concentração limite para lan-

çamento em corpos hídricos em mais de 300 vezes. A remoção da amônia é um dos 

objetivos importantes do tratamento dos chorumes. 

Os ensaios biológicos de toxicidade também são empregados, sobretudo para 

verificar a eficácia dos tratamentos aplicados em face do corpo receptor. 

As análises cromatográficas podem ser utilizadas para verificar a contaminação 

do chorume por pesticidas e para a determinação das fórmulas dos compostos recalci-

trantes ao tratamento. 

As características físico-químicas e microbiológicas dos chorumes gerados em 

três aterros sanitários ou lixões brasileiros são apresentadas na Tabela 2.3. Esses 

dados de análises permitem verificar que o aterro de Jangurussu (Fortaleza, CE) apre-

senta um teor mais elevado de metais pesados, o que pode ser atribuído ao despejo 

de ligas metálicas e possivelmente de lodos galvânicos. O aterro de Fortaleza encerrou 

suas atividades em 2002. No caso de Bangu (RJ), só a partir de março de 2003 houve 

o fechamento do aterro com a recirculação do chorume, o que implicou no aumento 

da concentração da amônia. 
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Tabela 2.3 – Caracterização físico-química de diversos chorumes brasileiros. 

PARÂMETROS 
JANGURUSSU1* 

(FORTALEZA-CE) 

MURIMBECA2* 

(RECIFE-PE) 
BANGU3* 

(BANGÚ – RJ) 

Alcalinidade total, mg CaCO3/L 3325 5015 - 

DBO, mg O2/L 409 275 453 

DQO, mg O2/L 6027 1230 3789 

Cloretos, mg Cl-/L 4204 _ 2499 

Condutividade, µS/cm - 8900 10872 

Fósforo total, mg P/L 7,42 _ 3,81 

Nitrogênio amoniacal, mg N-
NH3/L 

526 _ 1787 

pH 8,50 7,8 7,9 

Cálcio, mg Ca/L - 40 - 

Zinco, mg Zn/L 13,68 2,25 0,5 

Níquel, mg Ni/L 1,48 _ 0,22 

Cromo, mg Cr/L 0,84 _ 0,21 

Ferro, mg Fé/L 46,14 38 - 

 (*) Referência acima: 
1) Oliveira, M.R.L. e Mota, S. 
2) Melo, V.L.A e Jucá, J.F.T. 
3) Os resultados representam uma média de nove amostras coletadas em duas campanhas no ano de 
2003, em poços de chorume localizados nas bordas do aterro. O aterro de Bangu está localizado na Zona 
Oeste da Cidade do Rio de Janeiro, recebendo diariamente 3000 toneladas de RSU. Está em curso um 
projeto para a recuperação ambiental, implementado pela COMLURB. 
 

 

 

As características médias de alguns chorumes estrangeiros encontram-se nas 

tabelas a seguir. Pode-se observar que são analisados parâmetros de metais para ca-

racterização do chorume, mais comuns nos países industrializados e inclusive o AOX 

(compostos orgânicos halogenados). Outro ponto a ser destacado é a maior vazão de 

chorume gerado nestes aterros europeus, possivelmente pelo balanço hídrico específi-

co. Na Tabela 2.4 estão apresentadas as características dos chorumes de aterros da 

Alemanha (GROMADECKI, 2001). 
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Tabela 2.4 - Características sanitárias e quantidades de chorume (m3/ha.d)  

geradas na fase metanogênica (GROMADECKI, 2001). 

 

 

As características do chorume gerado no aterro de Nanjido que recebe os RSU 

da região metropolitana de Seoul, na Coréia, encontram-se na Tabela 2.5. Pode-se 

verificar que as características desse chorume são semelhantes as de Gramacho. O 

que se sabe, como semelhança, é que os dois aterros recebem resíduos de regiões 

metropolitanas. Em Gramacho, a concentração de amônia é comparativamente mais 

elevada, o que pode ser atribuído ao maior teor de matéria orgânica nos RSU. A DQO 

e os cloretos também apresentam concentrações superiores no aterro de Gramacho, 

mas a vazão de chorume gerada é aproximadamente a metade. 

Parâmetros 
Kruse et al (1994) Ehrig (1989) 

Média Min.Máximo Média Min.Máximo 

pH 7,6 7,0-8,3 8,0 7,5-9,0 
DQO, mgO2/ L 2500 460-8300 3000 500-4500 
DBO, mgO2/ L 230 20-700 180 20-550 
AOX, µg/L 1725 195-3500 1040 524-2010 
SO4

=, mg/L 240 25-2500 80 10-420 
Ca+2, mg/ L 200 50-1100 60 20-60 
Mg+2, mg/L 150 25-300 180 40-350 
FeT, mg/ L 25 4-125 15 3-280 
MnT, mg/ L 2 0,3-12 0,7 0,03-45 
Zn+2, mg/ L 0,6 0,1-3,5 0,6 0,03-4 

Nkjeldahl, mg/ L 920 250-2000 1250 50-5000 

NNH3 , mg/ L 740 17-1650 750 30-3000 
Pt , mg/ L 6,8 0,3-54 6 0,1-30 
Cl- , mg/ L 2150 315-12400 2100 100-5000 
Na+ , mg/ L 1150 1,0-6800 1350 50-4000 
K+ ,, mg/ L 880 170-1750 1100 10-2500 
CrT , mg/ L 0,16 0,002-0,52 0,3 0,03-1,6 
CuT , mg/ L 0,09 0,005-0,56 0,08 0,004-1,4 
NiT, mg/ L 0,19 0,01-1,0 0,2 0,02-2,05 
PbT, mg/ L 0,16 0,008-0,4 0,09 0,008-1,02 
CdT, µg/ L 37,5 0,7-525 6 0,5-1600 
AsT, µg/ L 25,5 5,3-110 160 5-1600 

Q (m3/ ha.d) 
média: 9 - 15; máximo: 90 – 130 
Theilen (1991); Riegler (1992). 
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Tabela 2.5 - Características sanitárias do chorume e quantidades geradas 
no aterro sanitário de Nanjido, em Seoul (CHIANG et al.,1995). 

2.2. Impactos Ambientais do Chorume 

Os impactos ambientais do chorume são extensos, sendo percebidos nos cor-

pos hídricos, no solo, na cobertura vegetal, nos lençóis subterrâneos e no ar ambien-

te. 

2.2.1. Poluição atmosférica 

A decomposição dos resíduos urbanos inicia-se no momento de sua geração 

pela população; por isso, a formação de odores começa nas próprias residências. Du-

 

Parâmetros Média Min.Máximo 

pH 8,0 7,5-8,6 
DQO, mgO2/ L 2400 1080-4750 
DBO, mgO2/ L 230 60-342 

Óleos e Graxas,mg/ L 0,23 0,02-0,82 

Fenóis, mg/ L 0,38 0,21-0,5 
SO4

=, mg/L 1310 870-2010 
Ca+2, mg/ L 33,6 13,8-52 
Mg+2, mg/L 87,5 64-117 
FeT, mg/ L 4,4 0,56-12,2 
MnT, mg/ L 0,16 0,075-0,4 
Zn+2, mg/ L 0,13 0,01-0,2 
Nkjeldahl, mg/ L 1780 1480-3350 
NNH3 , mg/ L 1580 1073-2890 
Pt , mg/ L 7,3 2,9-15,7 
Cl- , mg/ L 2430 1680-4120 
K+ ,, mg/ L 1290 1250-2070 
CrT , mg/ L 0,95 0,57-1,6 
CuT , mg/ L 0,09 0,02-0,25 
NiT, mg/ L 0,22 0,073-0,42 
PbT, mg/ L 0,035 0,003-0,19 
CdT, µg/ L 0,02 0,01-0,05 
AsT, µg/ L 0,4 0,19-0,57 
Q (m3/ d) 281,4 250,8-317,8 
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rante o processo de aterramento, além dos gases que caracterizam os odores da de-

composição do lixo, tais como os ésteres, o amoníaco e os ácidos voláteis, temos o 

gás carbônico e o metano que são produzidos durante a biodegradação completa da 

matéria orgânica. Os solventes e outros compostos orgânicos também compõem os 

gases emitidos pelos aterros sanitários. O odor é predominantemente influenciado por 

ésteres e ácidos voláteis. 

� Gases gerados na biodegradação dos resíduos 

A composição do biogás varia, sendo os principais componentes o CO2 e o CH4. 

O biogás também tem outros componentes tais como: ácidos orgânicos voláteis; éste-

res; gás sulfídrico; amônia e vapor d’água. A presença de poluentes orgânicos, tais 

como vapores de solventes, também é comum. 

A grande importância do biogás é o seu poder calorífico, que pode ser aprovei-

tado como fonte de energia para áreas próximas ao aterro. O que é uma vantagem 

pelo seu conteúdo energético pode ser um problema ambiental em caso de utilização, 

pois o metano formado é um dos gases responsáveis pelo efeito estufa; sendo assim, 

no mínimo o aterro deve queimar os gases combustíveis produzidos. 

� Gases gerados na queima dos resíduos 

No caso da queima de resíduos nos “lixões”, não ocorre combustão completa, 

sendo desta forma gerados outros gases além do gás carbônico e do vapor d’água tais 

como o monóxido de carbono, os óxidos de nitrogênio e a acroleína. 

� Odores 

São causados predominantemente pelas emissões da mistura de amônia, de 

uréia, de ácidos orgânicos, ésteres e de aminoácidos. A emissão de odores é mais in-

tensa após as chuvas, pois o processo de biodegradação dos resíduos é acelerado no 

aterro úmido e ocorre a emissão dos gases citados anteriormente. 

� Vapores orgânicos 

A presença de solventes nos resíduos gera a emissão desses vapores junta-

mente com os outros gases gerados no aterro. 
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� Material particulado 

Além do material particulado arrastado da superfície do aterro pela ação dos 

ventos, o que aumenta o teor de poeira nas regiões circunvizinhas, aumentando o 

risco de doenças respiratórias dessas populações, normalmente nas áreas próximas 

aos aterros encontram-se diversos materiais tais como sacos plásticos e papéis, o que 

piora o aspecto visual da região. Na área de influência dos aterros deveria haver moni-

toramento da qualidade do ar, inclusive para subsidiar a operação do aterro. 

� Microrganismos 

Associados ao material particulado, os microorganismos adsorvidos às partícu-

las dos resíduos são arrastados e podem causar problemas respiratórios à população 

da região. 

2.2.2.  Poluição hídrica 

O chorume pode contaminar as águas superficiais e as águas subterrâneas. De-

vido à grande dificuldade de tratamento do chorume quando ocorre a contaminação 

dos corpos hídricos, é impossível, utilizando-se processos convencionais de tratamento 

de água, conseguir atender aos padrões de potabilidade. 

 

� Contaminação das águas superficiais 

O chorume pode contaminar as águas superficiais de rios, de áreas alagadas ou 

até mesmo do mar, através do escoamento superficial direto, causando danos à flora 

e à fauna. Há casos inclusive de construção de aterros sobre áreas de nascentes, 

comprometendo definitivamente a sua utilização. Essas águas chegam a apresentar 

cor característica do chorume, e também altas concentrações de matéria orgânica, de 

sais e de amônia. 
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� Contaminação das águas subterrâneas 

O chorume percolado pelo leito do aterro contamina o solo conforme as suas 

condutividades hidráulicas, contaminando principalmente os lençóis freáticos. No caso 

das contaminações das águas subterrâneas não existe nenhuma possibilidade de au-

todepuração, sendo que a atenuação da contaminação só ocorre pela diluição. Nesses 

casos, e devido às altas concentrações de matéria orgânica, amônia e sais, os usos 

dos poços freáticos na área de influência dos “lixões” podem ficar totalmente inviabili-

zados (PASCHOALATO, 2000). 

 

2.2.3.   Poluição do solo 

 

Diversas são as formas de degradação do solo devido à disposição de resíduos 

urbanos. A degradação ocorre pela alteração das características químicas, físicas ou 

biológicas, com a contaminação direta ou indireta inclusive do aqüífero e pela perda 

de capacidade de suporte da vegetação. 

� Degradação da vegetação 

A degradação da vegetação ocorre pela disposição dos resíduos sobre o solo, 

bem como pelo escoamento do chorume por suas raízes ou até mesmo pela formação 

de poças de chorume que “queimam” a vegetação (a vegetação seca). No caso do 

aterro metropolitano de Gramacho, em Caxias-RJ, todas as vezes que o chorume es-

coou pelo manguezal a vegetação dessas áreas secou em no máximo três dias. 

� Contaminação do solo 

A contaminação do solo na área de aterros ocorre sempre que as técnicas de 

impermeabilização não são utilizadas. Os poluentes são os já citados, sendo os de 

maior efeito residual os metais pesados e os compostos orgânicos de difícil biodegra-

dabilidade. 

As altas concentrações dos íons sódio e cloretos nos chorumes podem causar 

uma desestruturação das partículas coloidais da argila, utilizadas na base dos aterros 

ou naturalmente presentes nos terrenos, aumentando a permeabilidade do solo, o que 
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facilita a percolação do chorume e a consequente contaminação das águas subterrâ-

neas e ou superficiais. 

Os exemplos de aterros com concepção antiga e moderna estão apresentados 

nas Figuras 2.5 e 2.6 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 - Aterro Sanitário conforme a concepção antiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 - Aterro Sanitário com a concepção moderna. 
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2.2.4.  Impactos gerais 

Outros impactos que podem ser causados pelos aterros de resíduos urbanos 

não projetados, instalados ou operados conforme as normas brasileiras são: a atração 

de catadores de lixo, que expõe o ser humano a uma condição humilhante; a atração 

de animais, principalmente aves; o tráfego de caminhões com a consequente deterio-

ração das pistas; a poluição visual e a poluição do ar ambiente. 

� Atração de animais 

Diversos animais são atraídos pelos lixões, principalmente se não houver cerca 

ou isolamento físico, ou nos casos de lixões mais próximos aos núcleos urbanos. A 

presença de animais tais como as vacas, os cavalos e os cachorros, é comum nos li-

xões. Na Figura 2.7 está apresentada a foto de uma vaca pastando lixo em um dos 

lixões da Ilha Grande-RJ, área de alto interesse ambiental e turístico. 

 

 

                                (a)      (b) 

 
Figura 2.7 – Vacas pastando (a) em um pequeno depósito de lixo na Praia de Dois Ri-

os, na Ilha Grande-RJ (1999) e urubus (b) atraídos pelos RSU no aterro  
de Gramacho–RJ (1999). 
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A presença de aves é mais comum, ocorrendo inclusive nos aterros sanitários, 

nos quais os resíduos são cobertos diariamente. A presença de urubus relaciona-se à 

existência de carnes diversas nos resíduos urbanos, sendo aumentada se não houver 

a cobertura imediata destes após o seu descarregamento. A presença de garças, prin-

cipalmente nos aterros litorâneos, está relacionada à ingestão de larvas de moscas 

que se reproduzem nos aterros. Nos dois casos, a única forma de atenuar o problema 

é a cobertura diária do lixo e a redução da área aberta para o descarregamento dos 

caminhões. Para que isto ocorra é fundamental que não existam catadores de lixo, 

pois os movimentos do lixo e da terra devem ser executados conforme planejado no 

projeto e não conforme o ritmo de trabalho dos catadores. 

� Vetores 

O lixo descoberto é causa de disseminação de vetores (insetos, roedores, etc.), 

que além das doenças disseminadas podem atrair outros animais, como é o caso das 

larvas das moscas que atraem as garças. 

� Poluição visual 

Os aterros devem ser instalados em áreas isoladas e sempre devem ser prote-

gidos no entorno por cerca viva. A cobertura do lixo imediatamente após o seu descar-

regamento evita o arraste pelo vento de sacos plásticos que acabam dependurados 

em árvores. Isto pode ser evitado com a utilização de telas no entorno do aterro. 

� Tráfego de caminhões 

O tráfego de carretas ou caminhões de lixo, que variam de 10 a 20 toneladas, 

exige que os acessos ao aterro tenham capacidade de suporte para este tipo de tráfe-

go. A deterioração de vias de tráfego pode ocorrer devido ao excesso de peso dos ca-

minhões e pela queda de lixo dos caminhões nos logradouros públicos, que se torna 

mais evidente nas vias de acesso aos aterros. Isto pode ser evitado com o melhor fe-

chamento dos caminhões. Os caminhões não são dotados de tanque para chorume, o 

que ocasiona o derramamento deste líquido nos logradouros públicos, contaminando 

as vias públicas e, a seguir, as galerias de águas pluviais. 

A coleta dos resíduos é feita normalmente em caminhões e depois através de 

estações de transferência, de onde os resíduos são transportados em carretas para o 
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aterro. O transporte dos resíduos pode ser feito também em comboios ferroviários ou 

hidroviários, o que normalmente ocorre em regiões metropolitanas. 

 

2.2.5.  Impactos sociais 

Como no Brasil não existe o sistema de coleta seletiva implantada de forma ge-

ral, é comum que os catadores de lixo se estabeleçam próximos aos “lixões” e no 

momento de descarga de lixo pelos caminhões disputem materiais, tais como: plásti-

cos; papéis; metálicos e alimentos. Nestes casos, os materiais são desvalorizados de-

vido às sujidades de outros materiais e principalmente pela impregnação dos resíduos 

orgânicos, obrigando os catadores, e até as suas famílias, a trabalharem mais. 

 

 

 

Figura 2.8 – À esquerda família de catadores no Lixão de Búzios, RJ (1998) 
e à direita catadores no aterro de Gramacho (2002). 

 

No caso de áreas que tenham coleta seletiva, os materiais são separados nas 

próprias residências, sendo recolhidos pelos serviços públicos ou por cooperativas de 

catadores. A separação dos materiais pelo próprio gerador evita a sua deterioração e 

perda de valor. 
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A renda dos catadores de resíduos urbanos (papéis, vidros, metais e plásticos), 

pode ser até maior se houver coleta seletiva. A catação de lixo nos próprios lixões é 

uma atividade que deve ser evitada, pois impõe condições humilhantes aos catadores.  

Deve-se ressaltar que diversas indústrias necessitam de materiais reciclados, 

sendo os principais: o alumínio para a metalurgia, proporcionando grande economia 

de energia; a utilização de sucatas de aço na indústria siderúrgica; os papéis para a 

reciclagem e alguns plásticos. 

2.3. SISTEMAS DE COLETA DO CHORUME 

A coleta do chorume dos aterros e até mesmo dos lixões pode ser realizada de 

diversas formas, tais como: tubos de drenagem; poços de captação instalados no a-

terro e em sua periferia; valas de drenagem periféricas; rede de drenagem periférica. 

Em todas estas formas a coleta do chorume está assegurada, desde que a impermea-

bilização inferior ocorra e que o chorume não extravase o sistema de contenção. 

2.3.1.  Estimativa de produção de chorume em aterros sanitários 

A estimativa da produção de chorume  pode ser realizada por diversos métodos 

mas o do balanço hídrico é o que representa melhor o fenômeno físico real. O choru-

me produzido pode ser medido também em tanques ou poços utilizados para o enchi-

mento de caminhões ou em calhas Parshall instaladas no ponto de extravasão geral. 

2.3.2.  Tipos de sistemas de disposição de resíduos no solo 

Os resíduos no Brasil são retirados do meio urbano e são dispostos de diversas 

formas, tais como: em aterros sanitários; aterros controlados; lixões, queima a céu 

aberto; lançamento desordenado sobre o solo e enterros em valas. De todas as for-

mas apresentadas a primeira é a única forma correta. 

2.3.3.  Formas de drenagem 

Os sistemas de drenagem dos aterros sanitários e dos lixões diferem conside-

ravelmente entre si. Nos aterros sanitários, desde o momento de sua instalação, são 

dispostas camadas impermeabilizantes e implantados sistemas coletores da fase líqui-

da (chorume). Já nos lixões o chorume escoa aleatoriamente e tem qualidade e vazão 

desconhecidas, contaminando muitas vezes o lençol freático. 
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� Drenagem em lixões 

A drenagem nos lixões é prejudicada exatamente pela forma desordenada pe-

los quais os mesmos são construídos ou operados. Nestes casos, o chorume pode es-

coar para áreas vizinhas drenadas ou alagadas ou diretamente para os corpos hídricos 

superficiais, podendo também contaminar as águas subterrâneas e estes aspectos 

dificultam a coleta do chorume para tratamento. 

Há lixões nos quais o chorume é gerado somente pelas águas de composição 

dos resíduos e pelas águas de precipitação pluvial. O chorume também pode ser diluí-

do por nascentes sobre as quais os resíduos foram dispostos ou por águas de drena-

gem de terrenos adjacentes que escoam pelos lixões. Ocorrem também casos de ver-

dadeiros córregos que atravessam os lixões, sob o aterro de resíduos, aumentando 

com isto o volume do chorume. Este fato pode ser constatado em diversos aterros do 

Estado do Rio de Janeiro. 

No caso de águas de nascentes ou pluviais externas que escoam pelo lixão o-

corre muitas vezes a possibilidade de deslizamentos das pilhas de resíduos urbanos, 

além de aumentar consideravelmente o volume do chorume. 

� Formas de drenagem de aterros de RSU 

A drenagem dos aterros deve atender às normas técnicas, podendo ser sub-

superficial, superficial, ou interna com tubos de drenagem ou por poços, conforme a 

norma brasileira. 

2.3.4.  Processos de tratamento de chorume 

Diversos processos de tratamento de chorume são descritos na literatura. Esta 

diversidade pode ser atribuída às características variáveis dos chorumes e também à 

complexidade de suas composições as quais tem merecido atenção apenas tardiamen-

te. Os processos unitários ou suas associações normalmente podem ser classificados 

como físico-químicos e biológicos e são empregados objetivando atender no mínimo a 

legislação regional. Em função da variabilidade das características do chorume, os sis-

temas de tratamento utilizam processos associados objetivando garantir a eficiência 

mínima legal. A seguir, são citados alguns exemplos de sistemas ou resultados de 
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pesquisas que de alguma forma poderiam ser utilizados nos aterros brasileiros, com 

reais possibilidades de sucesso. 

A empresa produtora de carvão ativado Chemviron Carbon, por meio de um 

trabalho de pesquisa (BOURKE e VILLERS, 1993), cita algumas instalações em escala 

plena para tratamento de chorume que utilizam o carvão ativado em processos físico-

químicos ou associado aos processos biológicos. Como exemplo foi citado o caso da 

Cidade de LEPPE (Alemanha), na qual foi instalado um sistema de tratamento em 

1991 consistindo de coagulação, floculação com Ca(OH)2, sedimentação, peróxido/UV 

e leito granular de carvão ativado. O consumo de carvão no início da operação era de 

5,6 Kg/m3 de chorume tratado. Após dois anos de operação houve uma redução da 

DQO do chorume bruto de 22000 mg O2/L para 2400 mg O2/L com 9000 mg Cl-/L e o 

consumo de carvão passou a ser de 1,7 Kg/m3. A vazão em 1993 era de 173 m3/d e 

os resultados relativos a dois parâmetros de controle estão apresentados na Tabela 

2.6. Dados de tratamentos de chorume in situ em diversos países encontram-se na 

Tabela 2.7. 

Tabela 2.6 - Parâmetros de tratamento representativos da avaliação de dois sistemas 
de tratamento (BOURKE e VILLERS, 1993). 

 
*1-AOX (Organo halogenados); *2-Efluente após a coagulação com cal, sedimentação e trata-
mento com Peróxido/UV. 
 

Tabela 2.7 – Quantidades referentes à coleta e tratamento de chorume in situ 
em diversos países europeus 

  
1) WITTENBERG (1999) apud MERTEN et al. (1998) 
2) HAARSTAD (1999) 
3) ETC – Estação de Tratamento de Chorume. 
 

Parâmetros Chorume Bruto 
Efluente do Trat. 
Físico-Quimico*2 

Efluente do Carvão 
Ativado 

DQO (mgO2/ L) 2400 1400 <200 

AOX*1 (mg/ L) 2,5 0,55 <0,1 

Coleta e 
Tratamento 

Unidades 
Países 

Áustria Alemanha Itália Holanda Espanha Suécia 

Quantidade 
coletada 

107m3/ ano 4,5 17,0 6,0 1,9 1,1 7,6 

Chorume tratado 107 m3/ano 0,15 4,70 0,07 1,57 0,15 1,42 

Percentual de 
coleta/tratamento 

% 3 28 1 83 14 19 

ETC em operação número 14 150 2 31 14 19 



 

 
Série Temática: Tecnologias Ambientais 

ANO  2011 - Volume 4  
GIORDANO, G.; BARBOSA FILHO, O.; CARVALHO, R. J. 

 

36 

 

Qualquer que seja a solução a ser adotada, deve-se levar em consideração os 

custos praticados atualmente no primeiro mundo. Considerando-se as principais técni-

cas de tratamento para o chorume coletado, tais como o tratamento biológico, o strip-

ping com ar, a adsorção em carvão, o ajuste de pH, a precipitação/filtração, a osmose 

reversa e a evaporação, os custos podem variar de 3-6 Euros/m3 para os mais simples 

tratamentos físico-químicos até 15-30 Euros/m3 para a osmose reversa ou evaporação 

(HJELMAR et al., 1995). 

No Brasil são conhecidas poucas instalações de tratamento de chorume in situ, 

encontrando-se no aterro de Gramacho a única estação de tratamento de grande por-

te, com operação sistemática e resultados publicados. Além desta há outras estações 

de médio porte, como a do Centro de Tratamento de Resíduos – CTR de Nova Iguaçú, 

RJ, e a do CTR Candeias, no estado de Pernambuco. Os chorumes gerados nos dois 

aterros controlados da Grande São Paulo (Bandeirantes e São João), são transporta-

dos para as estações de tratamento de esgoto da concessionária SABESP, onde são 

despejados. Desses dois aterros da grande São Paulo são transportados mais do que 

3.400 m3 de chorume diariamente. Esta prática é muito comum no mundo. Ainda no 

Brasil, um caso semelhante, embora de menor porte, existe em Niteroi, RJ, onde todo 

o chorume gerado no aterro de Morro do Céu é bombeado para a rede coletora da ETE 

Icaraí. Alguns casos semelhantes de pequeno porte são encontrados em outros esta-

dos da Federação. Ademais, existem em algumas cidades com pequenas populações, 

tratamentos de chorume inadequados e sem nenhum monitoramento, mas que são 

citados como se fossem adequados. 
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CAPÍTULO 3 

 

DESCRIÇÃO GERAL DO 

ATERRO METROPOLITANO DE GRAMACHO 
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DESCRIÇÃO GERAL DO  

ATERRO METROPOLITANO DE GRAMACHO 

 

3.1. Histórico e Descrição da Área 

 

Atualmente são geradas diariamente 240 mil toneladas de resíduos sólidos no 

país. A maior parte ainda é disposta no solo, sem nenhum controle ou cuidado, com 

sérias consequências para o ecossistema natural e para a saúde humana, principal-

mente nos grandes centros urbanos. 

No Estado do Rio de Janeiro, segundo parque industrial do país, a situação não 

é muito diferente, com uma população de 13 milhões de habitantes, distribuída em 92 

distritos municipais e com somente 10% desses municípios possuindo sistema de dis-

posição de resíduos sólidos apropriados. No caso específico da Baía de Guanabara, 

entre 1977 e 1995, uma área de 1,4 milhões de metros quadrados, no Município de 

Duque de Caxias, foi usada como depósito de resíduos sólidos, sendo estes dispostos 

e estocados sobre o solo degradado, sem nenhum cuidado ou controle. Durante o pe-

ríodo citado esta área, originalmente de manguezais, recebeu cerca de 25 milhões de 

toneladas de lixo. Parte desses resíduos foi queimada, pois o aterro apresentava di-

versos focos contínuos de incêndio. Esta descontrolada disposição dos RSU no solo 

afetou uma grande parte do estuário do Rio Iguaçu, o qual flui para a Baía de Guana-

bara, além de sufocar a vegetação e assorear outros braços de rios da área. A Figura 

3.1 mostra uma vista aérea do aterro na sua fase final da operação como lixão. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Vista aérea do aterro de Gramacho, antes do início do 
processo de recuperação, vendo-se ao fundo a Baía de Guanabara (1996) 

(foto cedida pela Comlurb, RJ). 
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Com o objetivo de transformar o depósito de resíduos no aterro controlado de 

Gramacho, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, através da Companhia Municipal 

de Limpeza Urbana (COMLURB), introduziu uma série de modificações na área. Essas 

modificações objetivaram adaptar o aterro às diretrizes técnicas promulgadas pelo 

órgão ambiental do Estado (FEEMA) e minimizar os potenciais problemas de contami-

nação. Essas mudanças objetivaram melhorar as condições de trabalho e criar uma 

cooperativa dos catadores de lixo. Os catadores removem produtos recicláveis deposi-

tados no aterro. Atualmente 550 estão registrados como cooperados e outros 400 tra-

balham independentemente. 

O tratamento do chorume gerado no aterro objetivou não só eliminar a carga 

poluidora efluente do aterro, como também permitir a recuperação dos manguezais no 

seu entorno. Na Figura 3.2 é apresentada uma vista do aterro em 2001, com o man-

guezal já em recuperação. A estação de tratamento de chorume foi inaugurada em 

janeiro de 2000 e continua em operação ainda hoje (2011). A seguir são apresentados 

breves históricos do monitoramento e das metodologias adotadas no tratamento do 

chorume gerado, além de uma visão da importância deste tratamento para a qualida-

de da água da Baía de Guanabara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 – Vista aérea do aterro de Gramacho, com o manguezal em 
recuperação pelo replantio, pela coleta e tratamento do chorume  

(foto cedida pela Comlurb, RJ). 
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3.1.1.  Caracterização da área 

A Baía de Guanabara está localizada no sul do Estado do Rio de Janeiro, Brasil, 

entre as latitudes 22o45’ e 22o47’S e longitudes 43o14’ e 43o16’W conforme a carta 

náutica No 1501, do DHN/ Marinha do Brasil. Em relação a esta locação geográfica, a 

bacia hidrográfica da Baía de Guanabara é vista como uma área intertropical, possuin-

do um clima quente e chuvoso, tipicamente tropical. A área da Baia de Guanabara é 

de aproximadamente 400 km2, o volume médio de água é de 2,2 x 109 m3, e a pro-

fundidade média fica em torno de 5,7 metros. No interior da baía, o canal principal 

junto com os canais secundários têm a profundidade entre 5 e 20m metros. A conexão 

com o mar é feita entre os pontos extremos das linhas costeiras de Copacabana (Ci-

dade do Rio de Janeiro) e Itaipu (Cidade de Niterói). 

A área integral inclui a Baía de Guanabara e toda a sua bacia hidrográfica, po-

dendo ser considerada um complexo ecossistema costeiro, com ilhas e estuários em 

seu interior. Sua linha costeira é caracterizada pela presença de praias, enseadas, 

extensas áreas de manguezais e apesar das muitas atividades industriais já instaladas 

(indústrias químicas e petroquímicas, naval, de produção e de alimentos), áreas de 

grande densidade populacional e áreas de pesca intensiva. A bacia hidrográfica da 

Baía de Guanabara inclui toda a área metropolitana do Rio de Janeiro, incluindo inte-

gralmente as cidades de Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Magé, 

Nilópolis, São Gonçalo, São João de Meriti e Tanguá; e parcialmente as cidades do Rio 

de Janeiro, Niterói, Rio Bonito, Cachoeiras de Macacu, Petrópolis, Nova Iguaçu e 

Queimados. A área metropolitana do Rio de Janeiro apresenta a maior concentração 

populacional do país, com aproximadamente 7,3 milhões de habitantes. Seis das cida-

des listadas, incluindo o Rio de Janeiro e Niterói, possuem uma densidade populacional 

superior a 3 mil habitantes/ km2. 

Em termos de resíduos sólidos, as cidades da  Baía de Guanabara geram 700g 

de resíduos/habitante/dia. São dispostas diariamente 6.700 toneladas no aterro me-

tropolitano de Gramacho. Mais de 800 viagens diárias são realizadas por dezenas de 

caminhões de resíduos. A variação da composição gravimétrica dos resíduos deposita-

dos no aterro de Gramacho está apresentada na Tabela 3.1, sendo esta série históri-

ca obtida pela Comlurb por meio de análises dos RSU em diversos bairros da cidade. 
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Tabela 3.1 - Composição gravimétrica dos resíduos no Município do Rio de Janeiro. 

Componentes/anos 1981 1986 1989 1991 1995 1996 1998 2000 2002 

Papel (%) 41,72 38,54 31,54 27,11 24,05 22,26 22,22 19,77 18,78 

Plástico (%) 6,56 9,63 12,55 12,71 15,07 15,09 16,78 17,61 17,61 

Vidro (%) 3,7 2,84 2,83 2,19 2,62 3,63 3,68 3,22 2,74 

Matéria Orgânica (%) 34,96 32,79 40,96 48,56 45,43 48,81 48,51 51,27 55,96 

Total de Metais (%) 3,88 3,63 3,5 3,24 3,49 3,09 2,75 2,66 1,97 

Inertes (%) 0,9 1,08 1,26 0,61 0,44 0,97 0,89 0,94 0,35 

Folhas (%) 3,64 5,82 2,51 1,54 4,81 2,46 1,97 1,91 0,60 

Madeira (%) 1,09 1,33 0,91 0,41 0,96 0,53 0,68 0,44 0,38 

Borracha (%) 0,06 0,25 0,66 0,23 0,17 0,18 0,33 0,30 0,18 

Têxteis (%) 3,05 3,63 2,40 2,66 2,43 2,5 1,92 1,61 1,21 

Couro (%) 0,3 0,46 0,26 0,47 0,26 0,16 0,21 0,18 0,15 

Ossos (%) 0,14 0 0,6 0,27 0,27 0,33 0,06 0,09 0,07 

Composição Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Densidade (kg/m3) 176,1 253,2 208,9 209,2 203,6 194,8 168,2 198,5 150,8 

Umidade (%) 53,22 45,36 54,48 63,61 64,54 70,20 63,67 62,91 63,74 
Fonte: COMLURB – Cia. Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro. 

 

Deve-se observar a redução percentual dos papéis na composição dos resíduos 

urbanos, que pode ser atribuída principalmente aos catadores de papéis que operam 

em toda a cidade. Ocorreu no mesmo período um aumento dos plásticos na composi-

ção dos resíduos, o que pode indicar o aumento da utilização desses materiais em 

embalagens. Mesmo considerando-se a pequena participação dos metais na composi-

ção dos RSU, observa-se a sua redução, seja pela ação dos catadores, seja pela redu-

ção do uso de embalagens metálicas. O aumento considerável da matéria orgânica 

nos resíduos indica uma composição típica de países pobres. 

Entre as cidades servidas pelo aterro de Gramacho, a do Rio de Janeiro contri-

buí com 71% do lixo recebido, Duque de Caxias com 11% e Nilópolis, São João de 

Meriti e Queimados com 18%. A cidade de Nova Iguaçu usa o aterro somente para 

disposição de resíduos hospitalares. 

Outros aterros instalados na região metropolitana, na bacia de drenagem da 

baía de Guanabara, são os seguintes: no município do Rio de Janeiro o aterro de Ban-

gu recebe 3.000 toneladas diárias, sendo que este aterro não possui catadores de lixo 

e atualmente está sendo recuperado ambientalmente; em São Gonçalo o aterro rece-
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be 1.200 toneladas diárias de resíduos; em Niterói o aterro de Morro do Céu recebe 

500 toneladas diárias de resíduos; em Nova Iguaçú o aterro de Adrianópolis recebia 

até este ano 600 toneladas diárias de resíduos, quando foram encerradas as suas ati-

vidades. Estão sendo iniciadas as atividades de operação de um aterro sanitário pró-

ximo ao anterior. Todos esses aterros citados são considerados lixões, exceto o novo 

aterro sanitário de Nova Iguaçu. 

3.1.2.  Características geotécnicas do aterro de Gramacho 

Os primeiros estudos desenvolvidos com o objetivo de recuperação do aterro 

de Gramacho foram executados em 1992. Os resultados obtidos, através de sonda-

gens, indicaram que a camada de solo da base do aterro, é predominantemente de 

argila orgânica mole, com baixa permeabilidade, de aproximadamente 10-7 cm/s, que 

sobre pressão sobe para 10-9 cm/s (COPPE/UFRJ,1994). A presença da camada de 

argila orgânica evitou grandes danos ambientais durante este período, na área utiliza-

da como solo para depósito de resíduos. Mesmo considerando-se as contaminações 

superficiais do aterro para poluir os rios Iguaçu, Sarapuí e a Baía de Guanabara, além 

da degradação da vegetação existem muitos riscos de contaminação das águas sub-

terrâneas. O fato é que a presença de argila reduziu os custos de implantação do ater-

ro, e ainda atualmente reduz a necessidade da remoção dos resíduos acumulados, ou 

a necessidade da aplicação de uma manta plástica impermeável para a remediação in 

situ. Este fato tornou possível o empreendimento de todas as ações para a recupera-

ção da área. 
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3.2. Operações com os Resíduos 

Os resíduos urbanos são recebidos no Aterro de Gramacho transportados por 

caminhões da Comlurb ou por caminhões de empresas conveniadas. Os caminhões 

são pesados e, após isto, os resíduos são descarregados na área aberta do aterro, 

denominada “praça do lixo”. O local de descarregamento do lixo varia na área do ater-

ro, sendo que a área aberta para descarregamento de lixo é mantida sempre a menor 

possível para evitar a proliferação de moscas, ratos e a atração de aves (urubus e 

garças). 

O lixo é espalhado por tratores de esteira. A área aberta é constantemente re-

coberta por solo argiloso e varia de posição no aterro conforme a definição do plano 

de operação devido à instabilidade do solo. Os caminhões vazios antes de saírem do 

aterro são novamente pesados para determinação das quantidades de resíduos des-

carregados. 

Devido ao alto tráfego de caminhões no aterro as estradas internas são manti-

das trafegáveis com a ajuda de técnicas de manutenção de estradas e pela aplicação 

do próprio chorume para controle de poeira. 
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3.3. Tratamento do Chorume: Breve Histórico dos Processos Utiliza-

dos 

Antes de se definir o atual processo de tratamento, as seguintes alternativas de 

metodologias foram testadas para o tratamento do chorume:  

� Sistema de Lodos Ativados 

Com o objetivo de reduzir a concentração de matéria orgânica de acordo com 

os parâmetros da legislação local, um sistema de tratamento para o chorume foi utili-

zado de junho a agosto de 1996 em Gramacho. O sistema consistia em reatores ope-

rando em sistema por batelada para tratar o chorume pelo processo aeróbio de lodos 

ativados. Utilizando análises nos pontos representativos do tratamento, foi observado 

que não havia formação de biomassa, e não havia redução de matéria orgânica (DBO) 

ou minerais (TECMA, 1998). 

� Remoção de amônia por aquecimento e arraste com ar (stripping) 

Foi necessária a remoção da amônia, após se verificar que esta substância é 

tóxica ao tratamento biológico, nas concentrações comuns ao chorume de Gramacho. 

Vários métodos físico-químicos foram considerados para a remoção de amônia. 

Em 1997 foi contratada a empresa consultora Hidroquímica Engenharia e Labo-

ratórios Ltda., que avaliou diversas possibilidades de tratamento, tais como: a alcalini-

zação com hidróxido de cálcio ou hidróxido de sódio; a acidificação e a aeração por 

difusão. Estes métodos, da forma como foram conduzidos, apresentaram baixa efici-

ência para remoção de nitrogênio amoniacal. A alcalinização por hidróxido de cálcio, 

na época, não foi associada à aeração de forma a complementar a remoção de amô-

nia, concluiu-se assim que este processo não seria viável. Num segundo estudo, ela-

borado também pela Hidroquímica, o chorume foi tratado por evaporação da amônia 

mediante aquecimento. Foi obtida boa remoção de nitrogênio amoniacal, utilizando a 

evaporação, após 8 horas de aquecimento em temperatura de 80oC. A idéia foi aban-

donada pois, além de resolver apenas a remoção da amônia, apresentava custos de 

energia para aquecimento acima da expectativa, mesmo considerando o biogás dispo-

nível no aterro. 
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� Processos combinados (ozonização e processo de lodos ativados) 

Em dezembro de 1997, com a contratação da Tecma -Tecnologia em Meio Am-

biente Ltda., muitas combinações de métodos físico-químicos e biológicos foram tes-

tadas em escala de laboratório, e foram avaliadas com o objetivo de se definir o me-

lhor processo de tratamento a ser utilizado, bem como os seus parâmetros de projeto. 

Os seguintes aspectos foram considerados: legislação ambiental, características do 

chorume, volume a ser tratado, tecnologias disponíveis, custos de instalação/ opera-

ção e confiabilidade do processo. Inicialmente três combinações de tratamento foram 

testadas em laboratório, usando o processo de ozonização. 

Durante este estudo de tratabilidade realizado pela Tecma, as análises de labo-

ratório indicaram que o tratamento por ozônio apresentava um significativo aumento 

da DQO. Isto pôde ser justificado pela abertura de anéis aromáticos ou não da matéria 

orgânica constituinte, anteriormente não oxidável pelo método da DQO. Além disto, o 

tratamento por ozônio objetivava desestabilizar a matéria coloidal e torná-la biode-

gradável, conforme pode ser visto na Figura 3.3. Entretanto os resultados após o 

tratamento biológico não foram satisfatórios, se for considerada a redução da DQO. 

Foram testadas também associações da ozonizarão com processo biológico e com a 

eletrocoagulação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.3 – Variação das concentrações de matéria orgânica durante o processo de 
ozonização do chorume bruto (dados obtidos pela Tecma, no estudo de tratabilidade 

realizado em 1998). 
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A cor amarela característica do chorume foi reduzida com sucesso pela ozoni-
zação, tornando o efluente tratado incolor, conforme indicado na Figura 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 – Redução da cor do chorume bruto por ozonização (dados obtidos pela 
Tecma, no estudo de tratabilidade realizado em 1998). 

 

Foi realizada também a ozonização do chorume tratado após o reator biológico, 

mas não ocorreu nenhuma redução significativa da concentração de matéria orgânica, 

como mostra a Figura 3. 5. A ozonização neste caso não foi eficaz para a redução da 

matéria orgânica mesmo com a aplicação de 5 gramas de ozônio por litro de chorume. 

Em um dos testes, a remoção de matéria orgânica foi próxima de 12% considerando-

se a DBO, e a DQO efluente foi maior do que a DQO efluente dos reatores biológicos. 

Como consequência da baixa eficiência apresentada por estes processos nos estudos 

de laboratório, foi proposta uma nova metodologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.5 – Variação das concentrações de matéria orgânica do efluente ozonizado 
dos reatores biológicos. (dados obtidos pela Tecma, no estudo de tratabilidade reali-

zado em 1998). 
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� Processos combinados (coagulação química, ozonização e processo de lodos 

ativados) 

Dois anos após foi elaborada uma Dissertação de Mestrado na COPPE/ UFRJ 

(BILA, 2000), que teve como título “Aplicação de Processos Combinados para Trata-

mento de Chorume”, com utilização de amostras coletadas no aterro de Gramacho. A 

pesquisa objetivou associar a coagulação/floculação, sendo os agentes coagulantes o 

sulfato de alumínio e o cloreto férrico, com a ozonização seguida de tratamento bioló-

gico aeróbio, tendo sido constatado que: “o tratamento primário alcançou remoções 

de 40% da DQO, de 25% do COT, 87% da cor e 78% da turbidez com o uso de 

Al2(SO4)3 . A ozonização mostrou-se capaz de aumentar a biodegradabilidade do cho-

rume. A razão DQO/DBO5, que era de 20, foi reduzida para aproximadamente 3 após 

a ozonização. Porém, o tratamento biológico não removeu a matéria orgânica recalci-

trante do chorume. As remoções totais médias dos parâmetros DQO e COT, alcança-

das no tratamento combinado foram de 73% e 63% respectivamente, para um con-

sumo de ozônio de 3,0 g/ L na ozonização” (BILA, 2000). Os comentários finais da 

Dissertação confirmam o que também já havíamos constatado: “Ficou claro neste es-

tudo que, apesar de se ter obtido remoções de DQO, na faixa de 62 a 84%, com os 

processos empregados, este chorume não pode ser enquadrado nas legislações ambi-

entais...” e “Os estudos mostraram que o chorume do Aterro de Gramacho é altamen-

te recalcitrante e de difícil tratamento. Com isso seriam necessários mais estudos com 

o objetivo de otimizar uma combinação de tratamentos mais efetivos” (BILA, 2000). 
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3.4. Estação de Tratamento Instalada em Gramacho 

A partir de dezembro de 1997 foi iniciada a caracterização do chorume do ater-

ro de Gramacho e durante o ano de 1998 foi elaborado um estudo de tratabilidade do 

chorume. Foi bastante testada a eletrocoagulação, cujos resultados em escala de labo-

ratório se mostraram promissores. Foi inclusive implantada em escala real uma calha 

eletrolítica. Este processo unitário foi abandonado no ano de 2000 porque, devido à 

alta taxa de recirculação dos chorumes até que a ETC fosse implantada, ocorreu uma 

modificação substancial dos efluentes e a calha eletrolítica tornou-se ineficiente. 

O chorume passou a ser coletado em uma vala de drenagem periférica. Após o 

ano de 2000 o sistema de tratamento implantado e em operação até a data atual é 

composto das seguintes etapas: etapa preliminar (lagoa de equalização, peneira e 

tanque de homogeneização aerado); etapa primária (coagulação química com adição 

de cal, tanque clarificador primário, e correção de pH); etapa secundária (lodos ativa-

dos) e etapa terciária (membrana de nanofiltração). Uma vista aérea da ETC mostra a 

lagoa e as outras instalações de processo como apresentado na Figura 3.6. No lado 

direito é visto canal de drenagem e do lado esquerdo duas lagoas retangulares que 

atualmente estão sendo utilizadas para estudos com plantas aplicadas ao tratamento 

de chorume, principalmente após a etapa biológica do tratamento atual, ou seja, como 

etapa de polimento. O tanque retangular com a superfície branca (espuma), e duas 

áreas circulares com a cor típica de lodo ativado (aeradores superficiais e suas áreas 

de influência), é o tanque de aeração. 
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Figura 3.6 – Vista aérea da Estação de Tratamento  
de Chorume de Gramacho (2002). 

 

A sequência final adotada apresentou boa eficiência para remoção de matéria 

orgânica, medida como DBO e DQO, bem como para a remoção de cor e de outros 

materiais tóxicos tais como nitrogênio amoniacal. O chorume tratado tem sido descar-

tado no canal de drenagem visto à esquerda na Figura 3.6 pois, mesmo com o tra-

tamento, a concentração de sais é alta. O descarte de chorume tratado tem o objetivo 

de reduzir a concentração de sais no chorume do aterro, pois o seu reuso contribuiria 

de forma negativa pelo incremento da concentração de sais. 

 

3.4.1.   Sistema de coleta, recirculação e tratamento do chorume 

 

O chorume é coletado através de um canal de drenagem periférico ao aterro, 

como mostra a Figura 3.7. Pode-se observar também que a vegetação vista na parte 

superior da foto aérea, ou seja, fora da área do aterro, está sendo recuperada. O cho-

rume coletado escoa pela vala de drenagem até a lagoa de equalização. 
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Figura 3.7 – Escoamento do chorume e coleta na vala de drenagem. 

 

Na Figura 3.8 é apresentada uma vista da lagoa de equalização, uma instala-

ção fundamental em aterros de grande porte. A lagoa de equalização tem um tempo 

de retenção superior a 70 dias. A lagoa tem função de reservatório para absorver as 

grandes variações de vazão do chorume ocasionadas pela precipitação pluviométrica 

na área do aterro. Não foi considerado o balanço hídrico da lagoa, mas percebe-se um 

efeito de concentração por evaporação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 3.8 – Vista da lagoa de equalização. 
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O chorume estocado na lagoa é bombeado para uma peneira mecânica onde os 

materiais sólidos finos são removidos e, em seguida alimenta o tanque de homogenei-

zação. A homogeneização é efetuada por um aerador mecânico flutuante de baixa ro-

tação. Após a equalização e homogeneização, o efluente é bombeado para um tanque 

de reação no qual recebe suspensão de hidróxido de cálcio para coagulação da maté-

ria orgânica e evaporação da amônia. Depois de coagulada, a mistura é sedimentada 

em três tipos de tanques em série, sendo o último um clarificador primário clássico. O 

primeiro tanque da série de tanques de sedimentação, pode ser visto na Figura 3.9, 

podendo-se observar na superfície o lodo flotado pela adsorção da amônia liberada em 

pH alcalino. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.9 – Lodo flotado na superfície do tanque de sedimentação, 

pela emissão de amônia. 
 

Neste primeiro tanque ocorre tanto a sedimentação quanto a flotação. Quando 

estes tanques se enchem de lodo, sua fase líquida é drenada e a fase semi-sólida 

bombeada para caminhões tanque e disposta na área do aterro de resíduos hospitala-

res. A fase líquida então escoa para os tanques inicialmente concebidos para serem 

suporte das calhas eletrolíticas e, desses, para o clarificador primário, dotado de re-

movedor de lodo mecanizado. A instalação dos tanques apresentados na Figura 3.9 

foi necessária porque o lodo, por ser altamente incrustante, estava ocasionando entu-

pimentos freqüentes na tubulação de alimentação do clarificador primário (Figura 

3.10). 
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Figura 3.10 – Clarificador primário da estação de tratamento de chorume. 

 

Após a clarificação o pH é reduzido da faixa de 11-12 para a faixa inferior a 

9,0, a fim de compatibilizá-lo com o tratamento biológico subsequente. O efluente do 

tratamento primário apresenta-se claro. 

A etapa secundária do processo é a biológica aeróbia por Lodos Ativados. No 

tratamento biológico são necessárias adições de fósforo como nutriente e carbono pa-

ra propiciar a remoção da amônia residual. O processo de lodos ativados pode ter sua 

eficiência comprometida pela alta concentração de sais no chorume, principalmente 

para concentrações de sólidos totais dissolvidos superiores a 10.000 mg/L. O aspecto 

do efluente final é turvo em muitos períodos, e a concentração de sólidos em suspen-

são nunca é inferior a 250 mg/ L. Diversos fatores de stress para o processo biológico 

estão presentes no chorume a ser tratado, tais como: alta concentração de sais; baixa 

concentração de matéria orgânica biodegradável e presença de matéria orgânica re-

calcitrante; ausência de fósforo (deve ser adicionado); excesso de amônia, necessida-

de de adição de micronutrientes, eliminados durante o processo de alcalinização na 

etapa primária do tratamento e concentração de surfactantes conforme apresentado 

na Figura 3.11. 
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Figura 3.11 – Tanque de aeração (lodos ativados), vendo-se a espuma  

na superfície (2001). 
 

O efluente tratado pelo processo biológico é bombeado através de um filtro de 

areia para um tanque pulmão. Deste tanque o efluente é bombeado para um pré-filtro 

de celulose e daí para a membrana de nanofiltração (Figura 3.12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12 – Sistema de nanofiltração, com membranas tipo espiral. 
 

O rejeito da nanofiltração era inicialmente 40% da vazão total. Atualmente, 

após o desenvolvimento do processo com a redução do fouling nas membranas, a va-

zão do rejeito foi reduzida para 20%, com a consequente redução dos custos opera-

cionais. A pressão de trabalho é inferior a 140 psi. O fluxo não permeado (rejeito), é 

retornado para a lagoa de equalização, servindo inclusive para a preparação do leite 

de cal (suspensão de cal na concentração p/V de 10%). 
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O efluente tratado escoa para a baía de Guanabara, apresentando aspecto in-

color e inodoro, além de estar compatível com todos os parâmetros da legislação am-

biental, inclusive no que se refere à toxidade a peixes. Na Figura 3.13  são compara-

dos os aspectos do chorume ao longo do processo de tratamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 – Aspecto do chorume bruto (a esquerda), clarificado com cal 
(no centro) e permeado através da membrana de nanofiltração(a direita). 

 

O lodo gerado é disposto no próprio aterro na área de resíduos hospitalares, não 

tendo apresentado nos testes de lixiviação e solubilização nenhuma característica dife-

rente dos resíduos inertes. Deve-se ressaltar que o lodo é formado por precipitados 

insolúveis, formados em pH alcalino. 

 

3.4.2.  Problemas encontrados no tratamento do chorume de Gramacho 

 

O chorume gerado no aterro de Gramacho apresenta uma alta concentração de 

sais e de amônia. Por ser gerado em um aterro com mais de 10 anos de operação e 

por isto ser considerado velho, o chorume apresenta também uma alta concentração 

de compostos orgânicos recalcitrantes aos processos biológicos. A variação da quali-

dade do chorume também tem sido freqüente, pois o aterro não é impermeabilizado e 

acaba sujeito às intempéries. As dificuldades encontradas no tratamento do chorume 

de Gramacho serviram como uma das motivações para o presente trabalho. 

Além do lixo urbano, o aterro de Gramacho recebeu resíduo industrial durante 

mais de 20 anos, o que influencia, de forma aleatória, as características do chorume. 

A instalação de drenos na base do aterro teve como objetivo reduzir o volume de cho-
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rume retido no bolsão de fundo, o qual mantém os resíduos aterrados encharcados e 

diminui a estabilidade do aterro. 
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CARACTERIZAÇÃO DO CHORUME  

DO ATERRO DE GRAMACHO 

 

4.1. Importância da Caracterização do Chorume 

 

A caracterização do chorume é fundamental para o desenvolvimento de qual-

quer trabalho que tenha como objetivo o tratamento. Na literatura estão disponíveis 

caracterizações com parâmetros sanitários, tanto no caso de Gramacho como de ou-

tros aterros. Foi proposta inicialmente uma caracterização com parâmetros sanitários. 

Como consequência dos resultados obtidos, e até mesmo pela necessidade de inter-

pretação dos resultados dos ensaios de tratabilidade, foi realizada também uma carac-

terização utilizando análise qualitativa dos compostos orgânicos presentes no choru-

me. A determinação da composição molecular da matéria orgânica teve como objetivo 

a explicação da toxicidade e da recalcitrância do chorume ao tratamento e das modifi-

cações destas após as diversas etapas de tratamento estudadas. 

A verificação da aplicabilidade das metodologias analíticas para os parâmetros 

sanitários, devido à presença de interferentes no chorume e um primeiro desenvolvi-

mento de metodologias analíticas para análises orgânicas qualitativas é, portanto, um 

dos objetivos do presente trabalho. 

 

4.2. Coleta e Preservação de Amostras de Chorume 

 

No presente trabalho, a caracterização do chorume bruto foi sempre realizada a 

partir de amostras simples coletadas no aterro. As amostras simples no caso do cho-

rume são bem representativas, pois o tempo de formação do chorume no aterro é 

longo. As amostras iniciais, coletadas até o ano de 1998, serviram para fins explorató-

rios, oferecendo a possibilidade de se conhecer as diversas características do chorume 

produzido no aterro. 

A caracterização do chorume até o ano de 1998 foi realizada a partir de amos-

tras coletadas em pontos aleatórios do aterro. Diversos poços que foram instalados 

para o enchimento de caminhões que fazem a recirculação do chorume no aterro, ser-

viram como pontos de coleta. Somente após a instalação da vala de drenagem do 
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chorume no entorno de todo o aterro, houve a possibilidade de se coletar amostras de 

chorume mais representativas em um único ponto, na entrada da lagoa de equaliza-

ção, a partir do ano de 1999. 

Para a realização da coleta, da preservação e do transporte das amostras foi u-

tilizada metodologia padronizada estabelecida no método de coleta e preservação de 

amostras SM-1060 (AWWA, 1998). 

4.3. Metodologia de Caracterização 

As metodologias aplicadas para as análises físico-químicas e biológicas também 

são as recomendadas pelo “Standard methods for examination of water and wastewa-

ter” (AWWA, 1998). As análises de identificação dos compostos orgânicos seguiram a 

metodologia descrita pela Environmental Protection Agency (EPA). 

4.3.1.  Metodologia de caracterização pelos parâmetros sanitários 

Os parâmetros sanitários utilizados para a caracterização do chorume objetiva-

ram as análises dos sais, da matéria orgânica e das características físicas e químicas 

gerais. A caracterização dos sais foi realizada pela identificação dos cátions e anions. 

Foram analisados os parâmetros: alcalinidade (carbonatos e bicarbonatos), cloretos, 

sulfatos, fosfatos, cálcio, sódio e potássio. A caracterização orgânica foi feita direta e 

indiretamente. Foram analisados tanto os compostos responsáveis pela presença de 

fenóis, detergentes e óleos e graxas, quanto à matéria orgânica medida indiretamente 

como DBO e DQO. Com relação aos parâmetros físicos foram determinados: a condu-

tividade; a cor; a turbidez e os sólidos. Parâmetros químicos tais como o pH e o nitro-

gênio amoniacal complementaram as determinações. Foram analisados para fins ex-

ploratórios, os metais pesados tóxicos (cobre, cromo, chumbo, níquel e zinco). Os pa-

râmetros sanitários foram analisados conforme os métodos listados na Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1 - Metodologia analítica para o chorume (parâmetros sanitários) 

Parâmetros Métodos (AWWA, 1998)c 

Alcalinidade SM 2320 (B) 
Cálcio SM 3010/3020/3030 
Cloreto SM 4500CN- 
Condutividade SM 2510 (B) 
Cor SM 2120 (B); (GIORDANO, 1999) 
Demanda bioquímica de oxigênio SM 5210 (B) 
Demanda química de oxigênio SM 5220 (B) 
Detergentes SM 5540 (C) 
Índice de fenóis SM 5530 (C) 
Fósforo total SM 4500 P (E) 
Magnésio SM 3010/3020/3030 
Metais pesados (Cd,Cu, Cr, Ni, Pb, e Zn) SM 3010/3020/3030 
Mercúrio SM 3010/3020/3030 
Nitrogênio amoniacal SM 4500 NH3

+ 
Óleos e graxas SM 2520 (B) 
pH SM 4500 H+ (B) 
Potássio SM 3500 K/3111 (D) 
Sólidos dissolvidos SM 2540 (C) 
Sólidos suspensos SM 2540 (D) 
Sódio SM 3010/3020/3030 
Sulfato SM 4500 SO4

= (E) 
Turbidez SM 2130 (B) 
Toxicidade a peixes MF -456 

         Observação 1 - SM - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (AWWA, 1998) 
         Observação 2 - MF – Método FEEMA. 

4.3.2.  Metodologia de análise orgânica por cromatografia gasosa com espec-

trometria de massa (GC/MS) 

A principal técnica utilizada na identificação das substâncias orgânicas presen-

tes no chorume foi a GC/MS (gas cromatography/mass spectrometry). Tendo em vista 

as características da matriz (o chorume propriamente dito), foi necessário fazer um 

tratamento preliminar das amostras para torná-las adequadas à injeção no cromató-

grafo. Dois tipos de tratamento preliminar foram aplicados às amostras, a saber: 

• O chorume, sendo um meio aquoso, era passado por uma coluna de sílica gel, a 

qual era em seguida tratada com metanol para eluição das substâncias adsorvi-

das. Este extrato em metanol, após concentração em rotoevaporador, era então 

injetado diretamente no cromatógrafo (GC/MS) para identificação das substâncias. 

• O segundo tipo de tratamento consistia das etapas de extração e concentração 

anteriormente descritas, acrescidas de uma etapa de silanização, com o objetivo 

de bloquear o radical hidroxila das substâncias orgânicas a serem analisadas, tor-
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nando-as assim mais estáveis às condições de temperatura existentes no interior 

do cromatógrafo (≈ 270oC). 

 

As análises foram efetuadas pelo Sistema GC/MS equipado com amostrador e 

fonte de ionização por impacto de elétrons. O conjunto de procedimentos analíticos 

anteriormente mencionados encontra-se descrito detalhadamente no Apêndice 2. 

Cabe mencionar que esses métodos de análise foram elaborados pela EPA (Environ-

mental Protection Agency). 

4.3.3.  Metodologia de análise biológica 

As análises biológicas do chorume abrangeram tanto o caráter tóxico, quanto o 

potencial de contaminação microbiológica. Os ensaios biológicos objetivaram a deter-

minação da toxicidade do chorume, sendo aplicada metodologia recomendada pela 

FEEMA, que determina o efeito agudo letal dos agentes tóxicos sobre os peixes da 

espécie Brachydanio rerio. A metodologia de referência é o “MF 456 - Método Estático 

de Determinação de Toxicidade Aguda para Brachydanio rerio”. Este método tem co-

mo limitação de aplicabilidade ao chorume o fato deste apresentar normalmente con-

centrações de sais superiores a 5000 mg/ L. 

As análises microbiológicas usaram parâmetros mais comuns aos efluentes, tais 

como: Coliformes totais e fecais e Enterococcus. As metodologias utilizadas foram, 

respectivamente, a 9221- Multiple–tube Fermentation Technique for Members of the 

Coliform Group e a 9230-B - Fecal Streptococcus and Enterococcus (AWWA, 1998). 

4.4. Resultados Preliminares e Discussão 

São apresentados a seguir os resultados da caracterização físico-química, das 

análises biológicas e da análise orgânica das amostras de chorume bruto do aterro de 

Gramacho. As amostras foram coletadas na saída da lagoa de equalização para evitar 

variações bruscas dos resultados. Pode-se questionar alterações nas características do 

chorume devido ao tempo de retenção da lagoa. De fato, em nenhum momento foram 

consideradas alterações no chorume durante a sua retenção na lagoa de equalização. 
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4.4.1.  Resultados da caracterização por parâmetros sanitários 

Os resultados apresentados na Tabela 4.2 correspondem aos valores médios anuais de 

caracterização do chorume bruto obtidos no período de 1997 a 2003. 

Tabela 4.2 - Resultados da caracterização química do chorume: parâmetros sanitários 

Parâmetros 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Alcalinidade HCO3
- ,mg/L 4666 - - 2604 6122 6183  

Alcalinidade CO3
- , mg/L - - - 770 144 -  

Cálcio, mg Ca/L 386 183 - 252 142 254  

Cloreto, mg Cl- /L 2838 3107 7633 5927 4718 5067 4255 

Condutividade, µS /cm 12675 9496 - 18960 15924 28301 20698 

Cor, mg Pt /L - - - 3051 2150 4580 2000 

DBO, mg O2 /L 4406 656 288 567 506 985 822 

Detergentes (MBAS), mg /L - 1,5 - 0,9 1,6 1,7  

DQO, mg O2 /L 6563 2729 2400 1092 1531 3974 4400 

Índice de fenóis, mg /L 1,71 0,18 - - - -  

Fósforo Total, mg P /L 13,5 18,1 - - - -  

Magnésio, mg/L 157 95 - 116 - -  

Nitrogênio NH3 , mg NH3 /L 1152 833 - 983 1218 1778 1652 

Óleos e Graxas (SE), mg /L - - - 15,5 7,0 5,0  

pH 7,72 8,24 - 8,29 8,07 8,15 8,16 

Potássio, mg K/L - - 8170 2820 7502 -  

Sólidos dissolvidos, mg /L 10495 7527 - 14438 12076 -  

Sólidos suspensos, mg /L 1071 186 342 295 119 140  

Sódio, mg Na /L 2341 2469 9723 - - -  

Sulfato, mg SO4 /L 634 278 - 158 - -  

Turbidez, uT - - - 0,9 - 0,6  

Observação 1: Resultados médios anuais obtidos para a caracterização do chorume bruto de Gramacho, a 
partir da série de dados citada no Apêndice 1. 
Observação 2: Os resultados de 2003 correspondem às médias das amostragens no período de janeiro a  
junho. 

 

Foi analisada uma amostra de chorume bruto de Gramacho em 17 de abril de 

2003 para as determinações de metais pesados. As concentrações encontradas foram 

todas abaixo dos limites estabelecidos pela Legislação Ambiental, exceto a do mercú-
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rio que se apresentou um pouco acima do limite de lançamento. Na realidade a pre-

sença de metais pesados no chorume de Gramacho não é objeto de preocupação. 

A partir de dezembro de 1997 e até dezembro do ano de 1999, o aterro per-

maneceu fechado, com a recirculação completa do chorume, já que não havia nenhum 

tratamento implantado. Isto acarretou uma grande variação nos valores de DBO e 

DQO que indicou um decréscimo da concentração de matéria orgânica, mas com a 

predominância de materiais recalcitrantes ao tratamento biológico. Com a recircula-

ção, ao longo do tempo as concentrações dos cloretos e outros sais aumentaram. 

A variação dos resultados da caracterização da matéria orgânica ao longo do 

período, e a sua relação com a concentração de sais como resultado da recirculação, é 

apresentada na Figura 4.1. Após o ano de 2000 a DBO e a DQO voltaram a aumen-

tar, em virtude da entrada em operação da estação de tratamento de chorume do a-

terro e da consequente redução da recirculação do chorume, pois a parte não recircu-

lada passou a ser tratada e descartada. Como resultado, foi-se observando uma gra-

dual redução na concentração de sais. O chorume voltou a apresentar uma melhor 

condição para a clarificação e características adequadas para o descarte. Com a des-

concentração do chorume bruto as características se aproximaram daquelas de um de 

chorume novo (o chorume novo tende a conter uma menor concentração de sais, no 

caso representados pela concentração de cloretos). Deve-se no entanto considerar 

que, em que pesem tais modificações, o chorume de Gramacho possui normalmente 

características de chorumes velhos, particularmente devido às suas elevadas concen-

trações de amônia. A característica dos chorumes velhos é a sua cor elevada, o que no 

caso de Gramacho sempre foi uma característica marcante, sendo sempre encontra-

dos valores superiores a 2500 mg Pt/L, chegando em alguns dias a valores superiores 

a 5000 mg Pt/L. 
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Figura 4.1 - Variação da DQO, da DBO e dos cloretos no período  
de 1997 a 2003, com as médias obtidas da Tabela 4.2. 

 

4.4.2.  Resultados da caracterização orgânica aplicando cromatografia gasosa 

associada com espectrometria de massa – GC/MS 

A análise orgânica identificou 22 compostos, com massas moleculares na faixa 

de 45 a 426 Da. Pela sua natureza, os compostos são de origem sintética na sua qua-

se totalidade, com exceção de: uréia, etilamina e ácido láctico. A uréia é produto de 

degradação da matéria orgânica. A etilamina também pode ser produto de biodegra-

dação de proteínas, já que o aterro recebe mais que 500 toneladas mensais de resí-

duos de pescado e de frigoríficos de aves. O ácido láctico pode ser produto da fermen-

tação láctea, pois no aterro são descartados produtos de laticínios fora do prazo de 

validade para consumo. As demais moléculas orgânicas possuem características que 

indicam origem sintética e não resultado de biodegradação. As moléculas com suas 

fórmulas mínimas e massas encontram-se na Tabela 4.3. 
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Tabela 4.3 - Determinação preliminar das moléculas orgânicas dos chorumes. 

Nome da molécula Fórmula molecular Mol (Da) 

Uréia CO(NH2)2 60 

Etilamina C2H5NH2 45 

Ácido Láctico CH3CHOHCOOH 90 

Ácido Succínico C2H2(COOH)2 116 

Ácido Palmítico CH3(CH2)14COOH 256 

Ácido Esteárico CH3(CH2)16COOH 284 

Ácido Oléico 
CH3(CH2)14(CH)2COO
H 

282 

Ácido Linoleico CH3(CH2)12(CH)4COO
H 

278 

Ácido α-linolênico CH3(CH2)10(CH)6COO
H 

278 

Ácido Araquídico CH3(CH2)18COOH 312 

1, 2 Ácido Benzeno dicarboxílico C6H4(COOH)2 136 

Ácido Dodecanóico CH3(CH2)10COOH 200 

Ácido Benzóico C6H5COOH 122 

2 – Propanol dipropileno glicol C6H14O3 158 

2 – (2 – hidroxipropoxi) – propano – 1 – ol CH3C(OH)2CH2OC3H7 134 

Ácido benzeno dicarboxílico C6H4(COOH)2 166 

Dipropileno glicol dibenzoato C20H20O5 340 

Bis (2 etil hexil – ftalato) C24H38O4 390 

Stigmasta – 5, 22 – dien – 3 – ol, acetato, 
(3.beta.22,z) C29H48O 412,7 

Campesterol [(3 beta, 24R) – esgot – 5 – em – 
3 -yl] oxi C28H48O 400,6 

Sitosterol C30H50O 426,7 

Dodecametano C12H26 170 
   Observações: (1)  Foram encontrados os ácidos inorgânicos bórico e fosfórico. 

 (2)  Ácido Fosfórico – adicionado como fonte de Fósforo no tratamento biológico. 
 

 

A silanização foi utilizada para evitar que os compostos fossem degradados no 

cromatógrafo pela temperatura próxima de 270oC. A silanização bloqueia as hidroxilas 

aumentando o peso molecular pela formação das estruturas trimetilsilil, mas reduzin-

do a interação dessas moléculas entre elas e com o solvente, permitindo o arraste na 

corrente de gás e posterior identificação dos fragmentos das moléculas, sem que ocor-

ra destruição térmica. 
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Muitos picos que indicaram a presença de substâncias no cromatograma básico 

não foram possíveis de serem identificados, pois as informações disponíveis na biblio-

teca do cromatógrafo são em número inferior para as moléculas silanizadas. 

A amostra de número 1509 coletada em Gramacho, foi utilizada no laboratório 

para um teste de eletrocoagulação. A amostra bruta e a amostra eletrocoagulada fo-

ram silanizadas e submetidas ao GC/MS conforme os cromatogramas apresentados no 

Apêndice 2. Na amostra bruta foram identificados os ácidos succínico (PM=118 Da) e 

palmítico (PM=256), apresentados nas Figuras 4.2 e 4.3, respectivamente. Na amos-

tra clarificada pelo processo de eletrocoagulação, foram identificados os ácidos palmí-

tico (PM=256) e esteárico (PM=284), este último mostrado na Figura 4.4. A eletroco-

agulação neste caso eliminou o ácido Succínico, de menor cadeia carbônica, possivel-

mente pelo mecanismo de precipitação química com os cátions divalentes presentes 

no chorume. Pode-se observar também que se comparamos os cromatogramas das 

amostras, há uma redução significativa da abundância dos compostos identificados 

nos cromatogramas básicos, entre a amostra bruta e a amostra tratada por eletrocoa-

gulação. 

 

 

 

Figura 4.2 – Ácido succínico. 

 

 

 

 

Figura 4.3 – Ácido palmítico. 

 

 

 

Figura 4.4 – Ácido esteárico. 
 

A amostra número 1817 foi coletada em Gramacho, em três pontos: amostra 

bruta (A e B); amostra efluente do sistema primário por clarificação com cal (C); eflu-

ente do tratamento secundário por lodos ativados (D). Uma alíquota da amostra bru-
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ta, da qual em laboratório foi evaporada a fase aquosa com nitrogênio líquido (evapo-

ração à baixa temperatura), não foi identificado nenhum composto orgânico, não ten-

do esta técnica alternativa se mostrado promissora. Ainda na amostra bruta, no extra-

to em sílica, eluído em metanol, foi identificado o hidrocarboneto dodecametano 

(PM=170), mostrado na Figura 4.5. Na amostra do tratamento primário (C) foi en-

contrado novamente o dodecametano, que de fato, não tem nenhuma afinidade polar 

e consequentemente não tem reatividade com a cal. No efluente do processo secundá-

rio, não foi encontrado nenhum composto orgânico. Os ésteres formados por silaniza-

ção foram os do ácido fosfórico (adicionado ao tratamento como nutriente) e o do áci-

do bórico (possivelmente um contaminante do ácido fosfórico utilizado). As ausências 

de compostos orgânicos, identificados após o tratamento biológico por CG/MS, justifi-

cam a redução de toxicidade aos peixes, após esta etapa do tratamento. 

 

 

Figura 4.5 – Dodecametano. 

 

A amostra de número 5481, coletada em Gramacho, foi tratada em laboratório 

pelo método de eletrocoagulação, gerando a amostra 5482. Estas amostras foram 

adsorvidas em sílica e os seus extratos eluídos em metanol. Estes extratos foram 

submetidos à técnica de GC/MS. A outra parte dos extratos foi tratada pela técnica de 

silanização. Estas amostras apresentaram os cromatogramas mais ricos em substân-

cias orgânicas. Na amostra bruta não silanizada foram encontrados: o 2-propanol di-

propileno glicol ou 2,2’-dihidroxisopropil éter, visto na Figura 4.6; o 2-(2-

hidroxipropoxi)-propano-1-ol, que é visto na Figura 4.7; o dipropileno glicol dibenzo-

ato, apresentado na Figura 4.8; o 1,2-ácido benzenodicarboxílico, visto na Figura 

4.9 e o Bis(2-etil hexil) ftalato, mostrado na Figura 4.10. 

 

 

 

 

 

 Figura 4.6 - 2,2-dihidroxipropil éter. Figura 4.7 – Ácido lático. 
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Figura 4.8 – Dipropileno glicol dibenzoato. Figura 4.9 – Acido benzenodicarboxílico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 – Bis (2-etilhexil)ftalato. 

 

A mesma amostra silanizada apresentou um cromatograma mais rico, tendo si-

do identificadas as seguintes substâncias: ácido araquídico (Figura 4.11); ácido ben-

zóico (Figura 4.12); ácido oléico (Figura 4.13); ácido succínico; ácido esteárico; 

ácido palmítico; ácido linoléico (Figura 4.14); ácido α–linolênico (Figura 4.15); Bis 

(2 etil hexil-ftalato). Foram identificados ainda três metabólitos especiais de plantas: 

Stigmasta-5 (Figura 4.16), 22–dien-3-ol, acetato,(3-beta,22 Z) (PM = 454,38), que 

é um esteróide vegetal; Campesterol [(3 beta,24 R)-esgost-5-em-3-yl ]oxi (Figura 

4.17), que é um esteróide vegetal e o Sitosterol (Figura 4.18), que é também uma 

gordura vegetal/metabólito especial de plantas, sendo o α e o β-Sitosterol são encon-

trados no óleo de germe de trigo e o γ-sitosterol é encontrado em óleo de soja. É im-

portante saber que este metabólitos especiais de plantas não poderiam ser formados 

no aterro, tendo sido dispostos no local como resíduos domésticos ou borras oleosas. 

 

 

 

Figura 4.11 – Ácido araquídico. 
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Figura 4.12 – Ácido benzoico. 

 

 

 

 
 

Figura 4.13 – Ácido oleico. 
 

 

 

 

Figura 4.14 – Ácido linoleico (9, 12 ácido octadecadienóico). 
 

 

 

 

Figura 4.15 – Ácido alfa linoleico. 
 

 

 

 

 

 
 Figura 4.16 – Stigmasterol. Figura 4.17 - Campesterol 
 
 

 

 

 

 
Figura 4.18 – Gama-sitesterol. 
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A amostra 5482, clarificada pelo processo eletrolítico e tratada conforme a téc-

nica de silanização apresentou predominantemente substâncias de baixo peso molecu-

lar, o que poderia ser esperado em virtude da alta densidade de corrente aplicada no 

teste de eletrocoagulação (ver Tabela 4.1 do Apêndice 4) e a possibilidade inclusive 

de oxidação das moléculas maiores gerando produtos de degradação de baixo peso 

molecular. Foram identificadas: etilamina (Figura 4.19); ácido láctico (Figura 4.20); 

uréia (Figura 4.21) e, como exceção de alto peso molecular, o ácido palmítico. 

 

 

 

 

Figura 4.19 – Etilamina. Figura 4.20 – Ácido lático. Figura 4.21 – Uréia. 

 

Pelos cromatogramas apresentados nas Figuras 4.22 e 4.23 pode-se verificar 

que além de muitas substâncias terem sido eliminadas pela eletrocoagulação, as que 

permaneceram no chorume clarificado tiveram suas concentrações reduzidas, o que é 

evidenciado pela abundância dos picos dessas substâncias, referenciados pelo mesmo 

tempo de arraste nos cromatogramas básicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.22 – Cromatograma de amostra de chorume bruto (Gramacho). 
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Figura 4.23 – Cromatograma da amostra de chorume da Figura 4.22, após 
ser tratada por eletrocoagulação. 

 

Foi analisada também uma amostra composta de número 1523-1S, coletada no 

aterro de Bangu. Esta amostra foi tratada em laboratório pelo método de eletrocoagu-

lação, gerando a amostra 1523-2S. Estas amostras foram, independentemente, ad-

sorvidas em sílica gel e os seus extratos foram eluídos em metanol. Estes extratos 

foram tratados pela técnica de silanização e submetidos à técnica analítica de GC/MS. 

Na amostra bruta (1523-1S), só foram encontrados os ácidos fosfórico e esteárico. Na 

amostra tratada por eletrocoagulação foram encontrados os ácidos palmítico e esteári-

co e, mesmo nos cromatogramas, não se observou redução significativa da abundân-

cia dos compostos identificados, ou seja, neste caso o teste de eletrocoagulação não 

foi eficaz para este propósito. 

4.4.3.  Resultados da caracterização biológica referente à toxicidade a peixes 

e presença de microrganismos 

As análises do chorume bruto das amostras coletadas em Gramacho, em rela-

ção ao parâmetro toxicidade a peixes, indicaram que o chorume bruto apresenta toxi-

cidade quando a sua concentração é superior a 0,8%. Isto significa que a amostra do 

chorume bruto para não ser tóxica necessita ser diluída mais do que 125 vezes. Uma 

amostra composta do chorume bruto do aterro de Bangu apresentou toxicidade a pei-

xes semelhante a de Gramacho, CENO 0,80% e UTp 125. A amostra do aterro de Piraí 
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apresentou toxicidade bem inferior, CENO 6,3% e UTp 16. O limite da Legislação Am-

biental do Estado do Rio de Janeiro para toxicidade a peixes corresponde a um fator 

de diluição de 8, ou equivalente a uma concentração de 12,5%, que não cause efeito 

observado aos peixes em 48 horas. 

A crítica é possível devido a utilização deste método, pelo fato do chorume a-

presentar normalmente concentrações de sais superiores a 5.000 mg/ L, o que é con-

siderado interferente ao método. Isto pode ser contestado pelo fato do chorume já se 

apresentar tóxico mesmo com concentrações de 0,8%, na qual o efeito osmótico de 

forma alguma interfere com o metabolismo dos peixes, logo pelo menos para a carac-

terização de chorume bruto o método é perfeitamente válido. 

Em relação às análises microbiológicas pode-se verificar que apesar do choru-

me apresentar altas densidades de microrganismos, essas densidades são bem inferi-

ores às normalmente encontradas nos esgotos. 

Foram analisadas, em duas datas, amostras do chorume bruto que apresenta-

ram Colimetria Total entre 106 e 107 NMP/100 ml, Escherichia Coli entre 105 e 107 

NMP/100 ml e Enterococos Fecais entre 105 e 106 NMP/100 ml. 

Foi analisada também uma amostra do chorume coletado em Piraí – RJ, que 

apresentou Colimetria Total de 107 NMP/100 ml, Escherichia Coli de 104 NMP/100 ml e 

Enterococos Fecais de 104 NMP/100 ml. 

 

4.5. Conclusões sobre a Caracterização do Chorume 

 

A caracterização dos chorumes acima descrita permitiu que se chegasse a al-

gumas conclusões preliminares, a saber: 

Os chorumes de aterros de grande porte apresentam altas concentrações de 

DQO (> 3000 mg O2/L), cloretos (> 4000 mg Cl-/L), sólidos totais dissolvidos (> 

10000 mg/L), pH na faixa de 7,6 a 8,5 e Cor (> 2500 mg Pt/L). 

A recirculação total do chorume pelo aterro, fato que ocorreu até o fim de 

1999, favoreceu a ocorrência da redução da matéria orgânica e simultaneamente um 

aumento da concentração do íon cloreto. O íon cloreto é um íon solúvel quando asso-

ciado aos íons sódio e potássio. Se a recirculação apresentou a vantagem da redução 
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da matéria orgânica, a carga remanescente tornou-se mais refratária ao tratamento 

biológico, como consequência da biodegradação anaeróbia exaustiva no leito do ater-

ro. O aumento da concentração de sais também é um fator limitante para processos 

biológicos que venham a ser aplicados, devido ao efeito osmótico. Seria interessante 

que o chorume fosse diluído em outro efluente com baixa concentração de sais e para 

isto, até mesmo o esgoto sanitário poderia ser utilizado. A desvantagem do esgoto 

sanitário para o tratamento associado com o chorume é que este também tem como 

característica o excesso de nitrogênio em relação à fração de carbono em sua compo-

sição. 

A presença de cálcio se deve principalmente à lixiviação de papéis no aterro. 

Pode-se atribuir também à lixiviação da matéria orgânica dos resíduos urbanos e tam-

bém do solo utilizado na cobertura do aterro. A concentração de cálcio no chorume a 

ser tratado deve ser conhecida, pois é um parâmetro utilizado para o controle da per-

meabilidade do chorume pelas membranas de nanofiltração, utilizadas na etapa terciá-

ria, para polimento do efluente tratado. A importância do controle da concentração de 

cálcio está relacionada ao fouling inorgânico. 

É particularmente notável a presença de amônia com valores relativamente e-

levados. Chorumes que podem ser classificados como velhos apresentam maior grau 

de amonificação, com valores de N-NH3 da ordem de 5000 mg/L para o chorume de 

Gramacho. As altas concentrações de amônia no chorume são importantes complica-

dores nos processos de tratamento, pois esta substância é solúvel, sendo difícil a sua 

remoção em uma única etapa de tratamento. A amônia acaba definindo a associação 

de operações unitárias complementares ao tratamento do chorume. Isto deve ser con-

siderado inclusive para aterros de pequeno porte. 

Análises orgânicas do chorume bruto indicaram que as moléculas são de diver-

sas funções orgânicas. Algumas dessas moléculas são originadas de resíduos contidos 

em embalagens de produtos desinfetantes, pesticidas, produtos de limpeza, de ali-

mentos, de higiene pessoal, de plastificantes e de outros produtos dispostos no aterro, 

na forma de resíduos urbanos. Algumas dessas moléculas orgânicas são produzidas 

durante a biodegradação dos resíduos, principalmente as de baixo peso molecular. As 

moléculas orgânicas de maior peso molecular são lixiviadas, compondo a chorume. 

Como mostrou a análise orgânica, pelo menos os compostos identificados por GC/MS, 

foram removidos pelo tratamento biológico, mas é bom observar que a matéria orgâ-

nica medida como DQO apresentou pouca redução nesta etapa. A técnica de GC/MS 

mostrou-se adequada para identificação das substâncias que compõem a matéria or-
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gânica dos chorumes. Uma ampla gama de substâncias pode ser assim identificada 

(Tabela 4.3 e Figuras 4.2 a 4.21). 

A toxicidade do chorume está relacionada principalmente com a amônia (80%) 

e em menor parte com os compostos orgânicos (20%), como demonstrado na Tabela 

3.2 do Apêndice 3. As densidades de microrganismos do chorume bruto se por um 

lado indicam o seu potencial contaminador, por outro indicam parcialmente a viabili-

dade do seu tratamento por via biológica. As identificações e seleções das espécies 

dos microrganismos da mistura de lodos ativados poderiam ser utilizadas para a pre-

paração de inóculos específicos e posterior aplicação destes no reator biológico para o 

tratamento do chorume. 
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CAPÍTULO 5 

 

PRECIPITAÇÃO QUÍMICA 

APLICADA AO TRATAMENTO DO CHORUME 
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PRECIPITAÇÃO QUÍMICA 

APLICADA AO TRATAMENTO DO CHORUME 

 

5.1. Considerações Iniciais 

 

 No presente Capítulo é apresentada uma avaliação, com base em dados expe-

rimentais, da precipitação química como processo unitário aplicável ao tratamento de 

chorume. Os experimentos foram realizados com amostras do chorume gerado no 

aterro metropolitano de Gramacho. A descrição da metodologia experimental e a dis-

cussão dos resultados experimentais são precedidas de uma breve revisão de aspectos 

fundamentais referentes à precipitação e à coagulação químicas.   

 Os processos químicos utilizados para o tratamento de águas residuárias envol-

vem desde a desestabilização dos colóides até a remoção de materiais orgânicos e 

inorgânicos dissolvidos. Os mecanismos podem ser de coagulação, floculação, ou po-

dem envolver reações químicas que produzem compostos pouco solúveis, através dos 

quais são removidas diversas substâncias inicialmente presentes no efluente a ser 

tratado. São particularmente relevantes neste Capítulo os processos de precipitação e 

da coagulação química. 

 

5.2. Aspectos Gerais dos Processos de Precipitação e Coagulação 

 

5.2.1.  Precipitação química 

 

A redução da solubilidade dos compostos orgânicos e inorgânicos para fins de 

precipitação é um processo de tratamento químico muito utilizado tanto no tratamento 

de águas como nos tratamentos de efluentes. Para reduzir a concentração do cálcio 

solúvel do chorume é necessário diminuir a concentração da alcalinidade de bicarbo-

natos. Uma das principais reações inorgânicas que ocorrem é a precipitação do 

Ca(HCO3)2 pela adição de Ca(OH)2. A reação que ocorre é a seguinte: 

 Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2  ⇒ 2CaCO3 ⇓  + 2H2O eq. (5.1) 
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A adição do cálcio na forma de leite de cal gera a precipitação do fósforo, como 

consequência indesejável, na forma de hidroxiapatita, quando o pH excede a 10,5. Em 

tratamentos de esgotos sanitários a remoção do fósforo antes do descarte do efluente 

é desejável, para evitar a eutrofização nos corpos receptores. O processo mais eficaz é 

exatamente a precipitação química, normalmente com a utilização do cloreto férrico. 

Mas no caso do chorume as concentrações de iniciais de fósforo já são pequenas, tor-

nando-se ainda mais reduzidas pela precipitação química com cal. Essas concentra-

ções de fósforo são insuficientes para o tratamento biológico, sendo necessário, sobre-

tudo após a precipitação química, uma adição suplementar deste nutriente. A reação 

de remoção do fósforo pela cal é a seguinte: 

 10 Ca+2 + 6 PO4
- + 2OH- ⇒ Ca10.(PO4)6.(OH)2 ⇓ (hidroxiapatita)      eq. (5.2) 

Como o fosfato está presente no chorume em pequenas concentrações, a ne-

cessidade de cal a ser dosada está relacionada com o pH necessário para a eliminação 

da amônia, mas o grande consumo de cal está diretamente relacionado com a alcalini-

dade de bicarbonato. O cálcio precipita em pH superior a 9,0. 

A remoção de amônia também pode ser conseguida pela alcalinização do meio 

com Ca(OH)2 sendo a máxima remoção obtida em valores de pH superiores a 10,8. 

Neste caso a amônia livre (ver reação 6.1, no capítulo 6, item 6.2) deve ser posteri-

ormente removida utilizando o processo de stripping. O processo global pode ser re-

presentado da seguinte maneira: 

NH4
+ + HCO3

- + Ca(OH)2 ⇒ NH3(aq) ⇑
stripping+ CaCO3 ⇓ + 2H2O      eq. (5.3) 

A redução da concentração de matéria orgânica está relacionada à precipitação 

de sais orgânicos e, em menor proporção, à desestabilização de colóides. A precipita-

ção de sais orgânicos de ácidos graxos é bem conhecida, sendo os exemplos mais co-

muns as reações de precipitação de dureza da água com os sabões, descritas pela 

equação seguinte (SAWYER, 1978, p.155): 

2C17H35COONa + Ca+2  ⇒ (C17H35COO)2Ca  ⇓ + Na+ eq. (5.4) 

Nesses casos, os sais orgânicos formados possuem baixa solubilidade, ou seja, 

baixos valores do produto de solubilidade (Kps), tendendo a precipitar. Outra classe de 

complexos, mais importante do ponto de vista natural, é a formada com os ácidos 

húmicos. O comportamento típico dos ácidos húmicos pode ser expresso pela estrutu-

ra hipotética do ácido fúlvico, descrita  na Figura 5.1, a seguir. 



 

 
Série Temática: Tecnologias Ambientais 

ANO  2011 - Volume 4  
GIORDANO, G.; BARBOSA FILHO, O.; CARVALHO, R. J. 

 

77 

 

C

O

OH

H H

H H
H HH

H
2CO H 2CO H

2CO H

2CO H

C

OH

OH

2CO H
OH

2HO C
3CH

3H C

OH

H

O

 

Figura 5.1 - Estrutura do ácido fúlvico 
 

Esta fórmula sugere 3 possibilidades para a formação de complexos, todas elas 

resultando em produtos de menor solubilidade. A primeira possibilidade é a quelação 

do metal entre o grupo carboxila e o grupo hidroxi fenol. A segunda possibilidade é a 

quelação do metal entre dois grupos carboxil. A terceira possibilidade é a quelação do 

metal entre grupos carboxílicos de moléculas diversas de ácidos húmicos; isto pode 

ser visto na Figura 5.2. 
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Figura 5.2 - Estruturas insolubilizadas pelo cálcio 

Fonte: (MANAHAM, 1999). 
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5.2.2.  Coagulação química 

No tratamento do chorume a remoção de colóides formados por materiais or-

gânicos e inorgânicos é um dos desafios, principalmente em chorume novo. 

Os colóides são partículas sólidas ou líquidas dispersas no caso em meio aquo-

so, possuem diversas características gerais, tais como: diâmetro de partícula na faixa 

de 1 a 100 nm; cargas elétricas; propriedades eletrocinéticas; movimento contínuo; 

reflexão da luz. Uma propriedade geral dos colóides é a grande relação área por volu-

me. As grandes áreas relativas das partículas coloidais determinam as suas diversas 

propriedades. 

Todos os colóides são partículas eletricamente carregadas. As cargas elétricas 

variam consideravelmente em magnitude com a natureza material da partícula coloi-

dal, podendo ser positivas ou negativas. Como as cargas elétricas iguais são repulsi-

vas, as partículas coloidais mantêm-se pequenas, estáveis e isoladas umas das outras. 

As propriedades eletrocinéticas das partículas coloidais têm grande importância 

para os engenheiros ambientais, pois esses dependem do conhecimento destas pro-

priedades para a desestabilização dos colóides. 

A técnica da eletroforese é utilizada para determinar a natureza das cargas elé-

tricas das partículas coloidais. A suspensão coloidal é disposta entre um campo elétri-

co no qual as partículas deslocam-se para os pólos opostos aos de suas cargas. 

O movimento browniano é outra propriedade característica dos colóides. É um 

movimento aleatório das partículas coloidais, seja pelo choque elástico entre as mes-

mas ou com as paredes dos recipientes. Nesses choques não há energia suficiente 

para desestabilizar a camada de solvatação e as partículas mantêm-se estáveis na sua 

forma coloidal. 

O efeito Tyndall é um efeito observado de reflexão de luz em meios coloidais. 

Esta é a causa da verificação da turbidez em meios coloidais. A turbidez é um excelen-

te parâmetro para a verificação da remoção dos colóides de meios aquosos. No caso 

do chorume velho a turbidez é normalmente inferior a uma unidade de turbidez, ou 

seja semelhante a da água potável, o que se justifica pela baixa concentração de sóli-

dos em suspensão. Tal fato pode ser explicado por ser o próprio processo de formação 
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do chorume um processo de percolação no leito do aterro, que devido à compactação 

funciona como filtro retendo por filtração ou adsorção os sólidos em suspensão. 

A capacidade de adsorção dos colóides está ligada à sua grande área específica 

e a suas cargas elétricas. As dispersões coloidais podem ser classificadas em hidrofíli-

cas e hidrofóbicas segundo as suas afinidades com a água. Os hidrofílicos têm maior 

estabilidade, devido à existência de grupos solúveis na água, na superfície dos colói-

des. Alguns desses grupos são: o amino; a carboxila; o íon sulfônico; a hidroxila. Co-

mo estes grupos são solúveis na água, promovem a hidratação e a formação de um 

filme de água em torno do colóide. Este filme é chamado de camada de solvatação.  

Normalmente os colóides orgânicos são proteínas e seus produtos de degrada-

ção são hidrofílicos. Os colóides hidrofóbicos têm insignificante afinidade pela água, 

resultando em pouca formação de filme protetor de água. As argilas e os colóides i-

norgânicos são normalmente hidrofóbicos. 

As forças eletrostáticas das partículas coloidais são um importante suporte da 

dispersão coloidal. A superfície da partícula coloidal tende a adquirir a carga eletrostá-

tica de ionização dos grupos na superfície do colóide e dos íons circunvizinhos. 

A partícula coloidal atrai para a sua superfície os íons presentes na solução 

próxima, de carga oposta. A camada compacta de íons de carga oposta é denominada 

de camada fixa; a camada externa à camada fixa é a camada difusa.  

Ambas as camadas contêm íons com cargas positivas e negativas. Ambas as camadas 

representam a região próxima à partícula onde o campo eletrostático devido à carga 

específica da partícula atua como pode se visto na Figura 5.3. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 – Interação entre as partículas coloidais. 
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A concentração de íons neutralizadores de carga é maior na superfície do líqui-

do, essa concentração decresce na solução até a parte externa da camada envoltória. 

O plano de cisalhamento engloba o volume da partícula incluindo a água de hidrata-

ção. O potencial Zeta é o potencial na superfície de cisalhamento. A estabilidade de-

pende da magnitude relativa das forças de atração e repulsão. 

As forças de atração são devidas às forças de Van der Waals, as quais são im-

portantes se muito próximas à camada fixa. As forças de repulsão são devidas às for-

ças eletrostáticas da dispersão coloidal. A magnitude destas forças é medida pelo po-

tencial Zeta, o qual é demonstrado pela equação 5.5. 

 ζ
D

qdπ4=
 eq. (5.5)

 

Sendo: 

ζ = potencial zeta 

q = relação de carga por área 

d= espessura da camada de cisalhamento, onde a carga é efetiva 

D=constante dielétrica do líquido 
 

Portanto, o potencial Zeta mede a carga da partícula coloidal, e é dependente 

da distância na qual a carga é efetiva. 

Pode-se concluir que quanto maior for o potencial Zeta, maiores serão as forças 

de repulsão entre os colóides e mais estáveis serão as suspensões coloidais. Então, a 

presença da camada de água envoltória e sua espessura afetam a estabilidade coloi-

dal, desde que essa previna o contato direto com outras partículas. 

Os colóides hidrofílicos têm a superfície de cisalhamento fora da camada de hi-

dratação. Os colóides hidrofóbicos têm a superfície de cisalhamento fora da camada 

fixa. A atração das cargas elétricas por partícula coloidal negativa é mostrada esque-

maticamente na Figura 5.4. 
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Figura 5.4 – Partícula coloidal negativa com o campo eletrostático. 

Dependendo do mecanismo, a desestabilização de colóides ou coagulação pode 

ser classificadas de 3 formas: eletrocinética, pericinética e ortocinética. A coagulação 

eletrocinética refere-se à coagulação que resulta da redução do potencial Zeta. A coa-

gulação pericinética se refere à coagulação resultante dos contatos entre as partículas 

devido ao movimento browniano. Na coagulação ortocinética a desestruturação dos 

colóides ocorre pelos contatos causados pelo movimento entre as partículas e ou pela 

agitação do fluído. As forças que atuam sobre as partículas podem ser vistas na Figu-

ra 5.5. 
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Figura 5.5 – Forças que atuam sobre as partículas em suspensão. 

 

A coagulação eletrocinética pode ser obtida por coagulação química ou eletro-

química. Na coagulação química o coagulante é adicionado na água ou efluente objeti-

vando a sua clarificação. Os processos de clarificação são empregados também para 

efluentes industriais, sobretudo para a quebra de emulsões oleosas e o condiciona-

mento dos efluentes para a etapa biológica de tratamento. 

A coagulação química é o processo mais difundido no mundo para tratamento 

de águas para fins potáveis. Os coagulantes mais utilizados nos tratamentos de água 

são os sais de alumínio e os sais de ferro. Os custos para a utilização dos sais de alu-

mínio são inferiores, mas os sais de ferro têm a vantagem de serem aplicados em uma 

faixa de pH mais larga. 

Após a adição do agente coagulante, desde que haja distribuição homogênea 

do produto, ocorre a desestabilização das partículas coloidais. De forma simultânea 

ocorre a reação do sal de alumínio com a alcalinidade presente na água, devido a bi-

carbonatos, produzindo flocos de hidróxidos. A reação química pode ser apresentada 

de forma simplificada a seguir na equação 5.6. 

Al2(SO4)3 .14 H2O + 3Ca(HCO3)2  ⇒ 2Al(OH)3 ⇓ + 3CaSO4 + 14H2O + 6CO2 eq. (5.6) 

Se as águas não forem suficientemente alcalinas, deve-se adicionar hidróxido 

de cálcio ou carbonato de sódio para que ocorra a floculação e a reação está descrita 

na equação seguinte: 
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 Al2(SO4)3 .14 H2O + 3Ca(OH)2 ⇒  2Al(OH)3 ⇓  + 3CaSO4 + 14H2O    eq. (5.7) 

Devido à baixa solubilidade do alumínio na faixa de pH entre 4,5 e 7,5, a rea-

ção é controlada nesta faixa para que o alumínio não seja solubilizado. As solubilida-

des das diversas formas de hidróxidos de alumínio presentes neste processo estão no 

gráfico a seguir: 

Os sais de ferro utilizados são usualmente o sulfato ferroso, o sulfato férrico e o 

cloreto férrico. Da mesma forma que o íon alumínio, o íon férrico destrói a camada de 

solvatação das partículas coloidais pelo efeito eletrostático, em paralelo ocorre reação 

do sal de ferro com a alcalinidade da água para formar os hidróxidos de ferro que ar-

rastam as partículas coaguladas por aumento de tamanho ou densidade. 

Para que ocorra a reação com o sulfato ferroso é necessário que o pH seja pró-

ximo de 9,5 e que haja a presença de oxigênio dissolvido suficiente para a oxidação 

do íon ferroso a íon férrico, ocorrendo assim a posterior formação do precipitado de 

hidróxido férrico. A reação básica está apresentada na equação 5.8. 

 2FeSO4 .7H2O + 2Ca(OH)2 + ½ O2 ⇒ 2Fe(OH)3 ⇓ + 2CaSO4 +13H2O eq. (5.8) 

A reação de coagulação do sulfato férrico, na presença de alcalinidade natural 

está descrita na equação 5.9. 

 Fe2 (SO4)3 + 3Ca(HCO3)2 ⇒ 2Fe(OH)3  ⇓ + 3CaCl2 + 6CO2             eq. (5.9) 

Se não houver a alcalinidade natural, esta pode ser adicionada e a reação ocor-

re em uma ampla faixa de pH que varia de 4 a 12. 

As reações do cloreto férrico com a alcalinidade de bicarbonato ou hidróxida 

ocorrem tais como as do sulfato férrico, em uma ampla faixa de pH que varia de 4 a 

12. A equação 5.10 mostra a reação do cloreto férrico com a alcalinidade de bicarbo-

nato (natural). 

 2FeCl3 + 3Ca(HCO3)2 ⇒ 2Fe(OH)3  ⇓ + 3CaSO4 + 6CO2   eq.(5.10) 

Com a alcalinidade hidróxida a reação é a seguinte: 

 

 2FeCl3 + 3Ca(OH)2 ⇒ 2Fe(OH)3 ⇓ + 3CaCl2 eq. (5.11) 
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No caso de chorume, devido ao tamponamento na faixa alcalina, os sais de 

Ferro são mais adequados que os sais de Alumínio. 

5.3. Materiais e Métodos 

Os testes foram realizados com variação da dosagem de cal em becheres, aos 

quais foram adicionados volumes de 1 litro de amostra de chorume; a agitação foi 

feita em aparelho de Jar Test. Foram realizados experimentos para avaliar o efeito da 

concentração de cal necessária para a remoção da matéria orgânica, da amônia e da 

cor. 

5.3.1.  Procedimento experimental 

O procedimento para realização dos testes foi semelhante ao adotado no Jar 

Test, sendo que apenas foi avaliado o efeito da concentracão de cal adicionada para 

fins de clarificação. A cal era adicionada sob a forma de uma suspensão a 10% (p/v). 

A remoção de matéria orgânica foi avaliada através da DQO. A adição de cal era feita 

até se alcançar um determinado valor de pH. Este foi variado na faixa de 9 a 12 e, 

para cada valor eram anotados os volumes de solução-estoque de cal adicionada, as-

sim como a DQO e a cor do efluente tratado. 

5.3.2.  Materiais, equipamentos e reagentes 

Foram utilizados os seguintes equipamentos e ou materiais: 

� Agitador tipo Jar Test, marca Ética 

� Béqueres de 1000 ml 

� Potenciômetro da marca Digimed DM 2 

� Pipetas graduadas de 10 ml 

� Provetas de 1000 ml. 

� Suspensão de cal 10% (p/v). 
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5.4. Resultados e Discussão 

No Apêndice 5 são apresentados diversos resultados de testes preliminares 

para uma mesma amostra, fazendo uma avaliação comparativa entre diferentes com-

binações de precipitação química com leite de cal, eletrocoagulação e stripping por 

aeração. Após a avaliação destes resultados, foram realizados testes adicionais de 

precipitação química com cal e de eletrocoagulação associada ou não à precipitação 

com cal. Os testes de eletrocoagulação são abordados no Capítulo 7 e seus resulta-

dos encontram-se no Apêndice 4. 

Com o objetivo de verificar o valor ótimo do pH relativamente à remoção da 

matéria orgânica, foi realizado um teste cujos resultados são apresentados na Tabela 

5.1  do Apêndice 5. A redução da DQO e da Cor é mais acentuada até o pH = 11, 

conforme visto na Figura 5.6. A redução total da DQO neste teste foi de 75%. Com o 

objetivo de se verificar a redução da matéria orgânica (DQO), foram feitos outros dois 

testes, um com o chorume coletado em Gramacho e outro com o chorume coletado 

em Piraí-RJ, cujos resultados são apresentados nas Tabelas 5.3 e 5.4 do Apêndice 

5. A curva de redução da DQO, para o teste citado com o chorume de Gramacho, 

também está apresentada na Figura 5.6. Neste segundo teste realizado em Grama-

cho, a eficiência foi de 39,7% em relação a DQO. No teste referente ao chorume de 

Piraí, a eficiência de redução da matéria orgânica por precipitação química com cal, 

com base na DQO, foi de 28,2%. Deve-se considerar que, em virtude da natureza di-

ferente do chorume de Piraí, a DQO já apresentava valor inicial baixo, como também o 

consumo de cal foi reduzido (6,7 g de cal/L). 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.6 – Curvas de redução da DQO em função da variação do pH, ao longo dos 

testes de precipitação química com leite de cal (dados nas Tabelas 5.1 e 5.3  
do Apêndice 5). 
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A etapa de precipitação química da ETC de Gramacho apresenta eficiência em 

relação a DQO normalmente superior a 30%. No presente caso, foi obtida eficiência de 

47%, conforme os resultados da Tabela 5.2 do Apêndice 5. 

A toxicidade a peixes não foi reduzida em relação ao chorume bruto pela clarifi-

cação com cal, ou seja, somente este tratamento químico não alterou beneficamente 

as características do chorume em relação ao parâmetro toxicidade. 

Na Tabela 5.7 do Apêndice 5 encontram-se os resultados das análises das 

cinzas obtidas pela calcinação dos resíduos do tratamento químico com cal, coletadas 

no primeiro tanque de sedimentação da ETC de Gramacho. Foram analisados os resí-

duos obtidos na parte superior do decantador, flotados pelo efeito da adsorção das 

bolhas de amônia gasosa liberada pelo aumento do pH, e a fração sedimentada. As 

amostras foram fotografadas após a calcinação e são mostradas na Figura 5.7. 

Grande parte do lodo é formada por cinzas, sendo o cálcio o seu principal cons-

tituinte. Deve-se observar que não há nenhuma diferença significativa entre a compo-

sição das frações flotada e sedimentada. Outros metais presentes no chorume, inclu-

sive às impurezas da cal, complementam a composição das cinzas. A matéria volátil 

corresponde à matéria orgânica removida no tratamento primário. Parte do lodo flota, 

devido à adsorção da amônia nos coágulos e flocos formados. Por ser mais leve, é fácil 

de compreender a maior concentração de matéria orgânica na fração flotada. A grande 

composição de matéria inorgânica no lodo pode ser visualizada na Figura 5.7 (lodo 

calcinado). 
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Figura 5.7 – resíduos calcinados do lodo gerado na etapa primária da ETC de Grama-
cho. Cinzas das frações flotada (à esquerda) e sedimentada (à direita). 

 

Nas Figuras 5.8 e 5.9 pode-se verificar o aspecto das amostras de chorume 

bruto e clarificado respectivamente. O chorume bruto apresenta cor com tendência ao 

marrom intenso, que é na verdade a intensa absorção do espectro visível principal-

mente próximo ao comprimento de onda de 400 nm. Isto pode ser verificado nas di-

versas varreduras de espectro realizadas. 

 Figura 5.8 - Chorume bruto. Figura 5.9 - Chorume clarificado com cal 
até pH = 11, após a sedimentação (à es-
querda) e mistura de cal e chorume (à 
direita). 
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5.5. Conclusões sobre a Precipitação Química 

A precipitação química com hidróxido de cálcio é um processo viável técnica e 

economicamente, podendo ser utilizado em uma das etapas do tratamento do choru-

me. Neste processo ocorre uma considerável redução das concentrações de matéria 

orgânica, e sais dissolvidos, a redução da cor, e a remoção da amônia. O ponto ótimo 

de adição do hidróxido de cálcio ocorre próximo do pH = 11, que também é um pH 

ótimo para a remoção da amônia por stripping. 

A alcalinização com cal promove três processos principais, simultaneamente. O 

primeiro processo é o deslocamento do equilíbrio de dissociação da amônia no sentido 

de liberação desta sob a forma molecular,NH3(aq) , passível de remoção por stripping. 

O segundo processo é a conversão de bicarbonatos (HCO3) em carbonatos (CO3
=), 

permitindo a pronta precipitação de CaCO3 em virtude da adição de cálcio. O terceiro 

processo, também relacionado com este aporte de cálcio ao sistema, é a precipitação 

de sais orgânicos do tipo CaR2 (R=radical orgânico). 

Análises das frações de lodo flotado e de fundo revelaram teores de cálcio da 

ordem de 80% e 62%, respectivamente. Estes resultados sugerem que no lodo flotado 

predominam os sais orgânicos de cálcio enquanto que, comparativamente, o lodo de 

fundo é composto de maior teor de CaCO3. Este resultado é corroborado pelas análises 

que revelam maiores teores de matéria orgânica (volátil) no lodo flotado, em compa-

ração com o lodo de fundo. 

A remoção de matéria orgânica por precipitação química varia com a qualida-

de/procedência do chorume, tendo sido obtidos valores na faixa de 28% (chorume de 

Piraí) a 75% (chorume de Gramacho). Os testes com chorume de Gramacho apresen-

taram remoção média de 40%. 

Um dos aspectos importantes a ser enfatizado na precipitação química com lei-

te de cal é a redução dos sólidos dissolvidos. Esta ocorre em virtude da precipitação 

de anions presentes no chorume (HCO3
- , CO3

= e SO4
=), sob a forma de sais de cálcio 

de baixa solubilidade. 

A clarificação do chorume pela utilização de coagulantes convencionais tais co-

mo os sais de ferro ou alumínio (cloretos e ou sulfatos), apresenta também eficiências 

razoáveis. No caso do chorume de Gramacho foram obtidas eficiências de redução da 

DQO de até 40% (BILA, 2000). A desvantagem da aplicação de coagulantes formados 

pelos anions Cl- e SO4
= é que estes permanecem solúveis após a coagulação aumen-

tando, na maioria das vezes, a concentração de sólidos dissolvidos, fato confirmado 
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também pelo aumento da condutividade do chorume tratado desta maneira. O aumen-

to da concentração de sais deve sempre ser evitado, pois principalmente no caso do 

chorume, pode ser prejudicial ao processo biológico, sobretudo pelo efeito osmótico, 

sobre os microrganismos responsáveis pela biodegradação. 
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CAPÍTULO 6 

 

 

REMOÇÃO DA AMÔNIA POR STRIPPING 
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REMOÇÃO DA AMÔNIA POR STRIPPING 

 
6.1. Considerações Iniciais 
 
 

A origem da amônia no chorume é a decomposição de proteínas e de outros 

compostos nitrogenados presentes nos RSU, em meio anaeróbio. A concentração de 

amônia em aterros de grande porte é normalmente superior a 1000 mg NH3/L. A re-

moção da amônia do chorume se impõe pois esta é tóxica aos peixes, aos microrga-

nismos e à vegetação. A concentração de amônia para lançamento de efluentes em 

corpos em corpos d’água é restrita a 5 mg NH3/L mas a concentração permitida pelo 

CONAMA para corpos hídricos até a classe 2 é de 0,02 mg N-NH3/L (FEEMA, 1992). 

No contexto do próprio tratamento do chorume de Gramacho, é necessária a 

remoção do excesso da amônia para mitigar a necessidade de adição de carga orgâni-

ca (fonte de carbono) e possibilitar a remoção da amônia por via biológica. A amônia 

pode ser eficientemente removida por processos químicos e biológicos, mas a defini-

ção do processo deve considerar as altas concentrações de amônia normalmente en-

contradas no chorume, inclusive nos aterros de pequeno porte. 

Devido ao seu baixo peso molecular a amônia é eficientemente removida por 

processos físicos, tais como o stripping mas não é eficientemente removida pelo pro-

cesso de separação por membranas, sendo permeável às membranas de nanofiltração 

e até de osmose reversa. 

A utilização de processos químicos para a remoção da amônia deve explorar a 

sua reatividade nas soluções aquosas, função do pH destas soluções e de sua constan-

te de ionização. Pelas altas concentrações de amônia presentes no chorume sugerem, 

de início, ser esta a forma mais interessante de remoção. 

Avaliações de diversos processos de tratamento foram realizadas na Itália 

(COLLIVIGNARELLI et al., 1993). A combinação dos processos de alcalinização e (na 

sequência) stripping foi considerada a melhor forma de remover o nitrogênio amonia-

cal. Foi adotado pH na faixa de 10,5-11,0, sendo para isto necessária a adição de um 

agente alcalinizante. Foi também observado que a temperatura deve ser superior a 

20oC, para se conseguir redução significativa da concentração de amônia em tempos 

de operação aceitáveis. A Tabela 6.1 mostra as eficiências obtidas em função da 

temperatura, com alcalinização até um pH inicial de 10,5. 
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Tabela 6.1 - Testes de stripping, em condições de processo e operação em 
intervalos de 2, 4 e 8 horas (COLLIVIGNARELLI et al., 1993, p.873). 

. 

Testes 
Temp. 
(oC) 

Qar stripping 
Nl/ (l.h) 

Eficiência % 
2 horas 4 horas 8 horas 

1 50 70 19 37 63 
2 60 70 44 67 91 
3 70 70 46 77 95 
4 50 45 13 25 48 
5 60 45 18 40 70 
6 70 45 32 65 90 

 

Os processos biológicos aeróbios também podem ser empregados, mas o ex-

cesso de nitrogênio em relação à concentração carbono orgânico pode ser o fator limi-

tante. Deve ser considerada também a baixa biodegradabilidade da matéria orgânica 

contida no chorume, sobretudo nas altas concentrações salinas presentes nos choru-

mes velhos. A salinidade pode interferir no processo biológico por efeito osmótico po-

dendo até ser um fator limitante do processo, sobretudo se os sólidos dissolvidos a-

presentarem concentrações superiores a 10000 mg/L, equivalentes no chorume a uma 

concentração aproximada de 3000 mg/L de cloretos ou a uma condutividade de 12000 

µS/cm. 

6.2. Aspectos Físico-Químicos do Stripping da Amônia 

As propriedades físico-químicas da amônia e de seus sais provavelmente pre-
sentes no chorume são apresentadas na Tabela 6.2. 

 
Tabela 6.2 – Propriedades físicas da amônia e seus sais (Adaptado de PERRY, R.H.  

and CHILTON, C.H.). 
 

Propriedades 
físicas Produtos 

Unidades NH3 (NH4)2CO3 NH4HCO3 NH4Cl (NH4)2SO4 

Massa molecular, Da 17,03 97,06 79,06 53,50 132,14 

Ponto de ebulição, oC -33,4 - - - - 

Solubilidade, a 20oC(*1) 14,8 100 11,9(*3) 29,4(*4) 75,4 

Pressão parcial, mm Hg 18,2(*2) - - - - 

 
 



 

 
Série Temática: Tecnologias Ambientais 

ANO  2011 - Volume 4  
GIORDANO, G.; BARBOSA FILHO, O.; CARVALHO, R. J. 

 

93 

 

A volatilidade das substâncias em fase líquida é tanto maior quanto maior a sua 

pressão de vapor, a qual é função da temperatura. Neste contexto, pode-se observar 

que a amônia apresenta pressão de vapor relativamente elevada. Quando, por outro 

lado, considera-se a solução aquosa, observa-se que a amônia livre, NH3(aq) , tem o 

comportamento de gás dissolvido, cuja solubilidade obedece à Lei de Henry. Esta ten-

dência será tanto maior quanto maior for a concentração de amônia livre (ou molecu-

lar) na solução aquosa, conforme a equação 6.1: 

 NH3(aq) ⇔ NH3(g) eq. (6.1) 

Considerando a função termodinâmica de estado G (energia livre de Gibbs), a 

dessolubilização da amônia não é uma reação espontânea. As equações 6.2 e 6.3 de-

monstram que o ∆G é positivo. 

 ∆G = ∆Gº+RT ln
NH3 g( ){ }
NH3 aq( ){ }

 eq. (6.2) 

 molKJG o
R /6322328 =−=∆  eq. (6.3) 

Sendo: 

=∆ o
RG  energia livre de Gibbs, estado padrão (1 mol/L e 1 atm). 

Para uma condição não específica, ∆G expressa-se pela equação 6.4: 

 ∆G = ∆Gº+RT ln
NH3 g( ){ }
NH3 aq( ){ }

 eq. (6.4) 

Para que ∆G <0 (reação espontânea), é necessário que se verifique a condi-

çãoo seguinte: 

 
{ }
{ })(3

)(3ln
aq

g

NH

NH
RT  > ∆Go e que 

{ }
{ })(3

)(3ln
aq

g

NH

NH
RT  < 0. 

Para isto é necessário que {NH3(g)}<<{NH3(aq)}. 

As considerações acima se referem à análise de viabilidade (termodinâmica) da 

reação de dessolubilização da amônia. 
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Por outro lado, a cinética de remoção, sendo considerada de primeira ordem 

(THIBODEAUX, 1996), é descrita pela equação 6.5 a seguir: 

 
[ ]

( )[ ] ( )[ ]aqaq NHkvNHk
dt

NHd
v 33

3 =∴==  eq. (6.5) 

Então, quanto maior [NH3(aq)], maior a velocidade de remoção NH3(aq)⇒NH3(g). Is-

to indica a necessidade de alcalinização, de modo que o N-NH3 esteja presente na so-

lução praticamente na forma de amônia livre (NH3 (aq)). A curva de distribuição entre o 

íon NH4
+ e o NH3(aq) em função do pH pode ser vista na Figura 6.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 – Efeitos do pH e da temperatura na distribuição da amônia 
e do íon amônio em água (PEAVY, 1985). 

 

 

O cálculo desta curva se baseia no equilíbrio de dissociação da amônia (base 

fraca), expresso pela reação:  equilíbrio de dissociação da amônia (base fraca) em 

água, expresso pelas equações 6.6 e 6.7. 

 

 NH3(aq) + H2O(l) ⇔ NH4
+

 + OH-
(aq) eq. (6.6) 
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A constante de equilíbrio desta reação é Kb ≈ 1,8 x 10-5 mol/L e tem a express-

ão seguinte: 

 Kb = [ NH4
+] [ OH-] / [ NH3] eq. (6.7) 

Fatores importantes que afetam a solubilidade da amônia são: 

• O pH da solução; 

• A temperatura da solução (que afeta tanto a constante de ionização, a 

sua pressão de vapor e a constante de Henry para a amônia em água). 

• A concentração de outras substâncias dissolvidas na solução. 

 

Considerando a equação 6.6, se houver a adição de compostos com hidroxilas 

ocorrerá um deslocamento do equilíbrio para a esquerda, com o consequente aumento 

da concentração de amônia livre na fase líquida. Este aumento da concentração de 

NH3(aq) favorece a liberação de amônia para a fase gasosa. O stripping da amônia pode 

ser então favorecido se o pH do meio estiver na faixa alcalina, considerando-se o efei-

to do íon comum na equação 6.6. As concentrações relativas da NH3 e NH4
+ em função 

do pH são ilustradas pela Figura 6.1. 

A temperatura exerce influência considerável na remoção da amônia do meio 

aquoso por stripping, por diversos fatores. Em primeiro lugar, e ainda considerando as 

propriedades físico-químicas da amônia pura, deve-se observar que a sua pressão de 

vapor aumenta com a temperatura. Em segundo lugar, sabe-se que a solubilidade dos 

gases em água diminui com o aumento da temperatura. Em terceiro lugar, deve-se 

notar que a constante de ionização da amônia em água é afetada pela temperatura. 

Em quarto lugar, o stripping é um processo de transferência de massa, que como tal 

depende da temperatura: o transporte por difusão tende a aumentar com a tempera-

tura. 

Os aspectos acima revisados aplicam-se a uma ampla variedade de processos 

para a remoção da amônia, incluindo os processos físicos, químicos e biológicos. Os 

processos químicos se relacionam com a variação da solubilidade em função do pH. Os 

processos físicos procuram explorar a baixa solubilidade da amônia em valores altos 

de pH e a redução da concentração em fase gasosa por stripping. Neste último caso, a 

combinação da grande área interfacial entre o ar e a água, a agitação mecânica e a 

alta volatilidade relativa da amônia podem resultar em remoções significativas. No 
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caso do tratamento do chorume, as lagoas de equalização utilizadas a montante dos 

processos de tratamento também podem propiciar uma razoável remoção de amônia.  

O stripping é a forma mais eficiente de remoção da amônia quando presente 

em concentrações elevadas, como é o caso do chorume. A condição termodinâmica 

necessária para transferir as espécies voláteis da fase líquida para a fase gasosa é o 

potencial químico favorável. Este transporte ocorre quando se tem ρA2 > ρ*A1 Hρ para 

soluções diluídas e pode ser expresso pela equação 6.8 (THIBODEAUX, 1996, p. 173). 

 NAy = 1K’A2 (ρA2 - ρ*A2)  eq. (6.8) 

Onde, para o caso do chorume: 

ρA2 =  concentração da amônia no chorume. 

ρA1 =  concentração da amônia no ar. 

ρ*A1 =  concentração da amônia no ar, próximo a superfície do chorume (camada 

limite) 

Hρ =  constante de Henry para a amônia, na temperatura estudada, em M/Lt2 

(atm/fração molar) 

NAy =  fluxo de massa da amônia na direção da água para a atmosfera (Kg/m2.s) 

1K’A2 =  coeficiente global de transferência de massa da amônia pela interface choru-

me + ar, em L/t (m/s) 

ρ*A2 =  concentração da amônia no chorume (camada limite). 

6.3. Materiais e Métodos 

Os procedimentos de laboratório foram estabelecidos para que se pudesse ava-

liar a remoção química e física da amônia. Todos os testes objetivaram a remoção da 

amônia por stripping induzido por aeração. Na primeira etapa do programa experi-

mental, os testes foram realizados com aeração simples, buscando-se apenas fornecer 

ao sistema uma vazão de ar em excesso. Na segunda etapa, utilizou-se o aquecimen-
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to, em várias temperaturas e com aeração simultânea. A terceira etapa buscou inves-

tigar o efeito da variação do pH com posterior stripping, a diferentes temperaturas. 

No programa experimental estabelecido para estudo da remoção de amônia por 

stripping foram investigados os parâmetros seguintes: 

� Temperatura: foram adotados valores de 8, 22, 25, 33, 46, 50, 60 e 80oC. Em 

cada experimento a temperatura foi mantida constante com banho termostático. 

� pH inicial (pHi): o pH inicial foi ajustado mediante a adição de hidróxido de cál-

cio, tendo sido realizados testes com valores de pHi de 9, 10,11,12 etc. 

� Aeração: em todos os testes foram mantidas as condições normais de aeração, 

que foi efetuada à taxa de 1,4 L ar / L de solução / min. 

 

Considerados os parâmetros acima mencionados, o procedimento experimental 

adotado nos testes foi o seguinte: 

 

� Todos os procedimentos do stripping foram precedidos de precipitação química. 

Para tal foi feita a adição de Ca(OH)2 em amostras de 1 L de chorume. Após 5 mi-

nutos de agitação vigorosa, permitiu-se a sedimentação dos sólidos, que foram 

então separados. 

� O stripping de amônia foi então iniciado, soprando-se ar na fase líquida remanes-

cente da precipitação química. 

� A aeração foi feita bombeando-se ar através de um difusor de vidro sinterizado 

imerso em um becher de 1 L. Amostras da fase líquida foram coletadas em inter-

valos de tempo definidos para os testes, e analisados quanto ao teor de N-NH3. 

� Os testes com diferentes temperaturas permitiram a determinação da energia de 

ativação do processo de dessolubilização da amônia que, no presente trabalho, foi 

considerado como obedecendo a cinética de primeira ordem. 

 

Os experimentos foram realizados utilizando-se os seguintes equipamentos e 

procedimentos: 

• Em todos os testes foi transferido 1 Litro de amostra para bécheres de 2 Litros;  

• O sistema de aeração injetou uma vazão de ar de 1,4 L/min; 

• Foram realizados testes simultâneos de aeração em dois bécheres, sendo inter-

rompida a aeração em cada becher conforme o tempo pré-determinado; 
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• No caso de aquecimento simultâneo, foram feitos testes em temperaturas que 

variaram na faixa de 50 a 80oC, com aquecimento simultâneo; 

• No testes com variação de pH, a faixa determinada foi a superior a 10; 

• Foram realizados testes com banhos termostáticos nas temperaturas de 8, 25, 33 

e 46oC; nas temperaturas de 22 e 50oC e nas temperaturas de 50, 60 e 80oC. 

• O potenciômetro para medir o pH foi utilizado como apoio aos testes. 

6.4. Resultados e Discussão 

O conjunto de todos os resultados experimentais encontra-se no Apêndice 6. 

Estes resultados foram utilizados na obtenção dos gráficos das Figuras 6.2, 6.3 e 

6.4, que servem de ilustração para a discussão que se segue. 

6.4.1.  Efeito do pH 

Foram realizados testes com diferentes valores de pH inicial (pHi). A Figura 

6.2 mostra este efeito sobre a remoção de amônia. Os testes foram feitos à tempera-

tura ambiente (22oC), sem aeração, para um chorume coletado no aterro de Grama-

cho. Os dados se encontram na Tabela 6.4 do Apêndice 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.2 – Efeito do pH sobre a remoção de amônia à temperatura 
de 22oC, sem aeração, para um chorume do aterro de Gramacho. 
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Os dados da Figura 6.2 mostram que o efeito do pH é perceptível mesmo sem 

aquecimento e sem aeração das amostras. Este efeito pode ser facilmente compreen-

dido lembrando-se que a amônia é uma base fraca sujeita ao equilíbrio de dissociação, 

como já discutido no item 6.2, conforme a seguinte equação: 

 NH3(aq) + H2O(l) ⇔ NH4 
++ OH-

(aq) eq. (6.6) 

Esta equação e a curva de distribuição com ela calculada (Figura 6.1) indicam 

que o aumento do pH causa a conversão de NH4
+ em NH3(aq). Esta forma molecular, 

NH3(aq), é passível de remoção por stripping, sendo dessolubilizada a partir da interfa-

ce líquido-gás, mesmo quando não há aeração. A análise termodinâmica deste proces-

so já foi exposta no item 6.2. 

6.4.2.  Efeito da temperatura 

A discussão do item anterior indicou que o principal parâmetro condicionante 

da remoção de amônia por stripping é o pH. Como seria de se esperar, dado um certo 

valor de pHi , o efeito da temperatura será de acelerar o processo de remoção. Foi 

realizado um teste para stripping da amônia utilizando o chorume coletado em Grama-

cho. A amostra foi inicialmente alcalinizada até pH = 12,3 e, após no máximo 5 (cin-

co) minutos foi feita a separação da fase sólida gerada e da fase clarificada. Com a 

amostra clarificada iniciou-se o stripping com ar na vazão de 1,4 L/min, por becher de 

1L. A cada intervalo de tempo pré-estabelecido foram coletadas amostras para análi-

ses de amônia simultaneamente. Com os resultados foi possível obter as constantes 

cinéticas de stripping (kS). Os resultados dos testes com diferentes temperaturas são 

mostrados na Figura 6.3. Esses dados demonstram que a remoção de amônia torna-

se mais rápida à medida que a temperatura aumenta. 
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Figura 6.3 – Efeito de temperatura na remoção de amônia por stripping,  
no pH inicial de 12,3 (chorume do aterro de Gramacho) e cálculo das  
constantes cinéticas em função das temperaturas de 8, 25, 33 e 46oC 

(dados no Apêndice 6, Tabela 6.20). 
 

Dados obtidos com diferentes temperaturas, como os mostrados na Figura 6.3 

permitiram a determinação das velocidades de remoção da amônia e serviram de base 

para a cálculo da energia de ativação (EA) da reação, como mostra a Figura 6.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4 – Cálculo da energia de Ativação referente aos dados  
da Tabela 6.20 (Apêndice 6). 
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A energia de ativação (EA) obtida foi de 26 kJ/mol. Este valor é típico de um 

processo cuja etapa controladora é de natureza química. 

Embora o aquecimento do sistema não seja indispensável para uma eficiente 

remoção da amônia, a realização do teste em diferentes temperaturas possibilitou a 

determinação do valor acima mencionado para a Energia de Ativação e conduziu a 

uma conclusão importante: nas condições experimentais adotadas o controle é quími-

co, ou seja, nenhum mecanismo de transporte (difusão, convecção) opera como fator 

limitante do processo de stripping. Isto equivale a dizer que a aeração utilizada foi 

suficiente para impedir um controle por algum mecanismo de transporte. Na prática, 

estas observações poderão indicar que o ajuste adequado do pH, combinado com um 

sistema de aeração bem projetado permitirá a obtenção de elevadas eficiências de 

remoção de amônia por stripping. 

Nos testes ora discutidos (resultados no Apêndice 6), foram obtidas eficiências 

de remoção de amônia bastante elevadas, tendo sido frequentemente alcançados va-

lores acima de 90%, mesmo à temperatura ambiente e com tempos de aeração como 

os indicados na Tabela 6.3, abaixo. 

 

Tabela 6.3 – Eficiência de remoção de amônia em diversas condições de pHi  
e temperatura (dados completos no Apêndice 6). 

Tabela 
(Apêndice 6) 

pHi 
Temp. 
(oC) 

Tempo (min.) 

0 30 60 120 180 240 300 

6.7 12,5 22 0 70 90 91 91 92 93 

6.14 12,0 22 0 53 66 91 93 96 - 

6.16 12,5 22 0 60 76 79 92 - - 

6.18 12,0 22 0 88 90 91 93 - - 
             Observação: Todos os chorumes são do aterro de Gramacho. 
 

 

Pelos resultados obtidos, foi verificado que a concentração da amônia decresce 

com o tempo de acordo com a taxa de remoção específica que segue uma cinética de 

primeira ordem, a exemplo do que se encontra na literatura (THIBODEAUX, 1996). O 

fenômeno é descrito pela equação: 
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 As
A Ck

dt

dC
.=−   eq. (6.9) 

Sendo: 

CA = concentração de amônia no tempo t 

CO = concentração de amônia no início 

kS  = constante cinética de stripping  

t    = tempo. 
 

A equação anterior pode ser reescrita na seguinte forma: 

 
dCA

CA

= −.ks.dt  eq. (6.10) 

Integrando-se, obtém-se as equações seguintes: 

 

 ∫∫ −=
t

s

C

C
A

A dtk
C

dCA

oA 0
 eq. (6.11) 

 ln
CA

CAo

=−ks t  eq. (6.12) 

Pode-se definir a conversão fracionária da amônia, α, através da equação: 

 
oA

A

C

C
1−=α  eq. (6.13) 

Portanto: 

 ( ) tks−=−α1ln  eq. (6.14)  

Utilizando-se a equação 6.14 pode-se obter os valores de kS para diferentes 

condições de temperatura. Um conjunto de valores de kS em diferentes temperaturas 

permite a determinação da energia de ativação do processo de stripping utilizando-se 

a equação de Arrhenius: 

 kS = Ae- Ea/RT eq. (6.14) 

Sendo: 

kS = constante cinética de stripping  
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A = fator de frequência (considerado constante em relação à temperatura) 

Ea = energia de ativação 

R = constante do gás ideal 

T  = temperatura absoluta (K). 

 

6.5. Conclusões sobre a Remoção de Amônia por Stripping 

A alcalinização do chorume apresentou a vantagem de acelerar a remoção de 

amônia, mesmo na temperatura ambiente, na medida em que converte o nitrogênio 

amoniacal à forma molecular, NH3. A constante da velocidade da reação de dessorção 

em pH superior a 10, na temperatura de 22oC, é da mesma ordem de grandeza que as 

obtidas para a temperatura de 70oC, sem alcalinização. 

Ficou demonstrado, teórica e praticamente, que a NH3(aq) é passível de remoção 

por stripping, sendo removida com eficiência superior a 90% em até quatro horas na 

temperatura de 22oC. Ficou demonstrado também que o pH é um parâmetro funda-

mental para o controle do processo. A grande vantagem é que, na hipótese da alcali-

nização com cal, ocorre também a clarificação do chorume (através da precipitação 

química de sais orgânicos), reduzindo, portanto, a sua concentração de matéria orgâ-

nica. 

Foi verificado experimentalmente que a cinética do processo é de primeira or-

dem, possibilitando-se com facilidade obter e utilizar valores experimentais na elabo-

ração de projetos em escala real. 

Os experimentos realizados em diferentes temperaturas permitiram a determi-

nação da energia de ativação (Ea) que, pelo valor obtido, indica que o processo é de 

controle químico, ou seja, nenhum mecanismo de transporte é fator limitante do pro-

cesso de stripping. 
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CAPÍTULO 7 

 

 

PROCESSO ELETROLÍTICO 

APLICADO AO TRATAMENTO DO CHORUME 
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PROCESSO ELETROLÍTICO 

APLICADO AO TRATAMENTO DO CHORUME 

 

 

7.1. Considerações Iniciais 

 

O processo eletrolítico tem sido aplicado desde o final do século XIX, notada-

mente para o tratamento de esgotos sanitários. No século XX, após a década de 70, 

foram iniciadas pesquisas para sua aplicação aos tratamentos de efluentes industriais. 

Algumas pesquisas foram empreendidas nos anos 90 utilizando o processo eletrolítico 

para tratamento de chorume. 

Os chorumes apresentam pequenas concentrações de sólidos em suspensão, o 

que a priori inviabilizaria a aplicação do processo eletrolítico para o seu tratamento. A 

aplicabilidade desse processo ao tratamento do chorume é explicada pela insolubiliza-

ção dos compostos orgânicos presentes e é ainda favorecida pelas altas condutivida-

des do chorume.  

7.2. Desenvolvimento Inicial e Breve Histórico 

O processo de eletrocoagulação teve seus fundamentos lançados no fim do sé-

culo XIX pelos químicos ingleses Leeds e Webster, que aplicaram pela primeira vez o 

sistema eletrolítico para o tratamento de esgotos (WIENDL, 1998, P. 51). No Brasil 

esta tecnologia foi divulgada pelo engo sanitarista Saturnino de Brito, quando apresen-

tou o seu relatório de viagem sobre a ETE de Santa Mônica, Califórnia, EUA, no IV 

Congresso de Medicina realizado em 1909 no Rio de Janeiro, (MINISTÉRIO DA EDU-

CAÇÃO E SAÚDE, 1943. p 468). 

No início do século este processo foi aplicado em várias localidades dos EUA: 

Santa Mônica (Califórnia), Oklahoma City (Oklahoma), Decatur (Illinois), Durant (O-

klahoma) (WIENDL, 1986). Na década de 20 o processo caiu em desuso, provavel-

mente após passar por dificuldades insuperáveis para a época (NETTO, 1985). De todo 

modo, os trabalhos científicos publicados nesta época indicavam como vantagens do 

processo eletrolítico produzir sedimentos imputrescíveis, evitar o desprendimento de 
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gases fétidos, não permitir a proliferação de moscas e reduzir a presença de microor-

ganismos. Em 1959, Foyn (SIFUENTES, 1992, p. 57) publicou seus estudos indicando 

a remoção dos nutrientes nitrogênio e fósforo, o menor tempo de retenção e a remo-

ção de coliformes. Foi também o primeiro registro da utilização da água do mar em 

escala de laboratório para aumentar a condutividade do esgoto. Foram implantadas 

ETE’s eletrolíticas na Noruega a partir de 1963 (WIENDL, 1998, p. 205). 

Nas décadas de 70 e 80 diversas pesquisas ou projetos foram desenvolvidos 

com aplicações em efluentes industriais. McKena e colaboradores (MCKENA, 1973, 

apud DELGADILLO, 1991, p. 11), realizaram, em 1973, um estudo para o tratamento 

de águas oleosas por eletrólise, tendo conseguido uma redução de concentração da 

faixa de 3000-4000 mg/L de óleos e graxas para 10 mg/L. Beck et al.(1974), apresen-

taram um estudo sobre a eletrocoagulação para efluente de uma indústria de proces-

samento de carne. Kaliniichuk e colaboradores (1976), aplicaram o tratamento eletro-

lítico para a remoção de óleo emulsionado de efluentes de uma refinaria da Ucrânia. 

Lorne e Smith, em 1980, apresentaram, após testes preliminares, um estudo sobre a 

eletrocoagulação dos efluentes de um abatedouro de gado de 500 a 600 cabeças diá-

rias (LORNE, 1980, apud DELGADILLO, 1991, p. 16). 

O relato dos resultados de uma planta de tratamento eletrolítico associada à 

tecnologia da Flotação por ar difuso para a remoção de óleo do efluente da Ford Motor 

Company, foi publicado (OBLINGER et al., 1986). 

Pandit fez uma associação do tratamento eletrolítico usando eletrodos de alu-

mínio seguidos de processo biológico com lodo ativado que foi denominado de trata-

mento eletrobiológico (PANDIT, 1987 apud DELGADILLO, 1991, p 8). 

No Brasil, no estado do Espírito Santo, foi desenvolvida na CESAN*, em 1978 

uma pesquisa para a aplicação do processo eletrolítico ao tratamento de água potável 

(NETTO, 1985), que concluiu pela viabilidade do processo. 

O Eng0 Wolfgang G. Wiendl, a partir de 1984, aplicou o processo eletrolítico pa-

ra tratamento de efluentes a serem utilizados em fertirrigação agrícola e para lança-

mento direto no mar. Na Unicamp, em Campinas, SP, continuou seus estudos com a 

implantação e operação da estação de tratamento de esgotos sanitários do Hospital 

das Clínicas e implantou, também, a ETE de Iracemópolis, SP, com capacidade de tra-

tamento dos esgotos gerados por 10.000 pessoas (BEZERRIL e WIELD, 1985 a). Ade-

mais, publicou diversos artigos em revistas especializadas (WIENDL, 1985 b, 1986) e 
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um livro (WIENDL, 1998), tendo sido o pesquisador que mais divulgou o processo ele-

trolítico no Brasil até o final da década de 90. 

O processo eletrolítico tem sido largamente utilizado para a remoção de metais 

pesados oriundos principalmente de águas de lavagens ou banhos gastos descartados 

de galvanoplastias (indústrias de processos de tratamento metálico de superfícies), 

incluindo a cromagem, niquelagens e galvanizações. A vantagem desta aplicação é a 

redução da produção de resíduos, pois através do processo eletrolítico os metais pe-

sados são recuperados. Na França, o Sindicato Geral das Indústrias de Materiais e Mé-

todos para Tratamento de Superfícies (SITS) produziu um livro para orientação da 

indústria, no qual é apresentada a tecnologia do processo eletrolítico de forma conso-

lidada para a recuperação de metais pesados (SITS, 1998). 

7.3. Vantagens e Limitações do Processo Eletrolítico 

O processo eletrolítico possui algumas vantagens, sendo uma das mais impor-

tantes sua capacidade de admitir variações de vazão, pois o sistema opera tanto de 

forma contínua como intermitente (WIENDL, 1998, p 303 e SOBRINHO et al., 1987, p 

137). As variações de vazões dos chorumes ocorrem nos aterros de resíduos conforme 

o balanço hídrico, que por sua vez é dependente das condições climáticas. 

A possibilidade de ajuste operacional pela variação da corrente elétrica aplica-

da, permite ajustar a eficiência conforme as características da matéria orgânica do 

chorume.  

As altas concentrações de sais nos chorumes propiciam altas condutividades e-

létricas que favorecem o processo eletrolítico. Uma outra vantagem é a reduzida área 

necessária para a implantação da unidade de tratamento do chorume pelo processo 

eletrolítico, em função do pequeno tempo de retenção na câmara de eletrocoagulação. 

A produção de lodo no processo eletrolítico está relacionada com os seguintes 

fatores: concentração de sólidos em suspensão, da matéria orgânica e dos sais possí-

veis de serem insolubilizados; consumo de eletrodo/consumo de corrente; eficiência 

do sistema e composição do material do eletrodo.  
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No caso de esgotos sanitários a produção do lodo se situa entre 114 g de sóli-

dos/m3 (GIORDANO, 1999) e 350 g de sólidos/ m3 de esgoto tratado (WIENDL, 1998, 

p.167). No tratamento do chorume foram gerados para as amostras testadas origina-

das em aterros de grande porte até 22 Kg de sólidos/m3 de chorume tratado, ou seja, 

uma produção de lodo superior a 60 vezes a obtida para esgotos sanitários. 

Outras vantagens que podem ser indicadas são: o reduzido custo de implanta-

ção devido ao menor volume de obras civis, a ausência de ruídos causados pelos equi-

pamentos de processo, a ausência de aerossóis e a concepção modular são fatores de 

estímulo à utilização do processo (WIENDL, 1998). 

Como principais limitações do processo eletrolítico, deve-se observar os quatro 

pontos seguintes, os quais devem ser considerados ao se analisar a aplicabilidade do 

processo ao tratamento do chorume: 

• Consumo dos eletrodos normalmente de aço carbono ou alumínio e a operação de 

troca; 

• Necessidade de suporte para a manutenção eletromecânica, não devendo ser im-

plantado em áreas de difícil acesso; 

• Necessidade de um maior controle operacional e 

• Não eliminação da amônia. 

7.4. Fenômenos Associados ao Processo Eletrolítico 

� A eletrólise 

Quando a dois eletrodos submersos em uma solução contendo eletrólitos, apli-

ca-se uma diferença de potencial (FULLER, 1992, apud SIFUENTES, 1992, p. 30), 

normalmente na faixa inferior a 10 V, observam-se reações químicas nas superfícies 

dos eletrodos, sendo estes fenômenos associados denominados eletrólise. Através de 

duas leis estabelecidas por Faraday, o consumo de eletricidade é associado à quanti-

dade total de substâncias reagidas, o que inclui o desgaste do eletrodo (corrosão) no 

processo da eletrólise. As leis de Faraday (RUSSEL, 1994, p. 892) são assim enuncia-

das: 
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� A 1a lei - “A quantidade de substâncias produzidas pela eletrólise é proporcional à 

quantidade de eletricidade utilizada”. 

� A 2a lei - “Para uma dada quantidade de eletricidade, a quantidade de substâncias 

produzidas é proporcional ao equivalente-grama do material do eletrodo”. 

A passagem da corrente elétrica por uma solução contendo eletrólitos ocorre do 

eletrodo positivo, denominado cátodo, para o eletrodo negativo, denominado anodo. A 

concentração dos eletrólitos, a sua composição química e o número de oxidação de 

seus íons são responsáveis pela sua condutividade específica, que é diretamente pro-

porcional à facilidade da passagem da corrente ou condutância da solução eletrolítica 

(µS/cm). 

O controle do consumo do material dos eletrodos é fundamental, pois é o item 

de maior importância para o custo operacional. Deve-se considerar que: 

1 Mol e- = 1 Faraday (F) 

1 F = 9,6487 x 104 Coulomb (C) 

1 C/s = 1 Ampère ( A ) 

A massa de eletrodo perdida (M.E.P.), pode ser calculada pela equação 7.1, a 

seguir: 

 M.E.P = nA x t x Ma / 9,6487 x 104 x Ne- eq. (7.1) 

Onde: 

nA = no de Ampéres 

t  =  tempo de aplicação da corrente (s) 

Ma  =  Massa atômica do elemento predominante do eletrodo (g) 

Ne-  =  No de elétrons envolvidos na reação de oxidação do elemento do cátodo. 

Com o objetivo de estabelecer a partir dos estudos de laboratório os parâme-

tros a serem utilizados nos projetos, foi elaborada a equação seguinte: 

 

 I = Densidade de potência (w/ L) x Vazão Q (L/ h) / ddp (V) eq. (7.2) 
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A densidade de potência é necessária para o projeto de instalações de trata-

mento em escala real para estabelecer a potência total necessária ao retificador de 

corrente a ser utilizado.  

Se a condutividade da solução é pequena, a resistividade, que é o seu inverso, 

propicia um aumento da diferença de potencial entre os eletrodos, aumentando a per-

da de energia pela dissipação de calor, denominada de efeito Joule (QUEIROZ et al., 

1994, p. 5). 

A passagem da corrente elétrica é responsável pelas diversas reações que o-

correm no meio: a oxidação de compostos (PULGARIN et al., 1994); a substituição 

iônica entre os eletrólitos inorgânicos e os sais orgânicos (YEH et al., 1995), com a 

consequente redução da concentração da matéria orgânica dissolvida na solução e a 

desestabilização das partículas coloidais por eletrocoagulação. A geração de microbo-

lhas e bolhas finas de hidrogênio no cátodo além da eletroflotação de coágulos e flocos 

formados pode ser observada na Figura 7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7.1 – Esquema de placas intercaladas (catodos e anodos). 
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As reações que ocorrem no anodo e no catodo são descritas pelas equações 7.3 

e 7.4, respectivamente, sendo M o material dos eletrodos (GENTIL, 1996):   

Anodo: 

  M ⇒  Mn+ + ne- eq. (7.3) 

Cátodo: 

 2H2O + 2e- ⇒ 2OH- + H2(g) eq. (7.4) 

A dissolução química de anodos e catodos compreende a reação descrita pela 

equação: 

  M + 2H2O ⇒ M(OH)2 + H2(g) eq. (7.5) 

Se a distância entre os eletrodos for muito grande, existirá a perda de energia 

por dissipação, ocorrendo um aumento da diferença de potencial. Efeito semelhante 

ocorre se houver depósito de matéria orgânica sobre os eletrodos (principalmente so-

bre o anodo), ou a formação de camada de óxidos sobre o cátodo (passivação) 

(QUEIROZ et al., 1994, p.6). 

Quando a corrente específica (A/m2), aplicada nos eletrodos é muito alta, ou 

seja, maior que 27 A/m2 , ocorre a formação de bolhas de hidrogênio em excesso, 

ocorrendo a passivação do cátodo (ALEGRE e DELGADILLO, 1993a). Isto pode ser evi-

tado pelo controle da corrente, pela agitação da mistura a ser eletrocoagulada ou pela 

inversão dos pólos dos eletrodos, limpando o cátodo (SOBRINHO e ZIMBARDI, 1987, 

p. 142). 

As reações que explicam a eletrólise dependem do pH do meio, da condutivida-

de e tipo de sais dissolvidos, da diferença de potencial aplicada entre os eletrodos, da 

corrente específica, do tempo de retenção na câmara de eletrocoagulação, da nature-

za da composição presente na solução ou suspensão a ser tratada, do material com-

ponente dos eletrodos (cátodo) e da forma da câmara de eletrocoagulação (GIORDA-

NO, 1991). 
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� Parâmetros de controle do processo 

Os sistemas de tratamento são controlados objetivando a eficiência de remoção 

dos poluentes e a otimização dos custos operacionais. São realizados testes iniciais em 

escala de laboratório, nos quais o processo é testado e avaliado quanto à aplicabilida-

de ao tratamento de efluentes específicos. Nestes testes são considerados parâmetros 

tais como: materiais dos eletrodos; distância entre os eletrodos; diferença de potenci-

al aplicada; corrente específica; pH do meio; condutividade específica; temperatura 

(ALEGRE, 1993 a, b) e tempo de residência. Cabem aquí comentários sobre alguns 

desses parâmetros de controle: 

(a)  Potência elétrica 

A potência elétrica está diretamente relacionada com os custos operacionais. A 

potência é obtida pela equação 7.6. 

 P = V x I eq. (7.6) 

Onde: 

P =  potência (W) 

V =  diferença de potencial (V) 

I =  corrente elétrica (A). 

A passagem da corrente elétrica é a principal causa do processo de eletrocoa-

gulação, sendo um dos fatores responsáveis pelo seu custo, pois além de estar rela-

cionada com a potência consumida está associada ao desgaste dos eletrodos, de acor-

do com a lei de Faraday. 

 

(b)  Tempo de residência. 

O tempo de retenção da mistura a ser eletrocoagulada está diretamente rela-

cionado com a eficiência do processo, considerando-se a passagem de uma mesma 

corrente elétrica.  

(c)  Distância entre as placas (eletrodos) 

A eficiência do processo está associada também à distância entre as placas, 

pois a distância é proporcional à resistência elétrica da solução, oferecida à passagem 
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da corrente. Foi observado que as diferenças de potencial devem ser inferiores a 2V, 

pois acima destes valores ocorre desperdício de potência. Diversos experimentos fo-

ram realizados para a obtenção da correlação entre a condutividade elétrica das solu-

ções (SAVER e DAVIS, 1994), as distâncias entre as placas de eletrodos e a diferença 

de potencial (PESSOA, 1996). 

(d)  Potencial hidrogeniônico (pH) 

 É recomendável que o pH se mantenha na faixa de 6,5 a 7,0, que é a faixa 

onde são obtidas as maiores velocidades de reação. A velocidade de reação diminui 

em pH inferior (SIFUENTES, 1992), ocorrendo também um aumento da corrosão dos 

eletrodos, não sendo recomendável do ponto de vista econômico (WIENDL, 1985a). 

Caso o pH esteja na faixa alcalina, a velocidade da reação também diminuirá. 

Como já foi descrito, na reação do cátodo formam-se íons hidroxila. Como consequên-

cia, sempre tende a ocorrer um aumento do pH durante o tratamento eletrolítico. 

(e)  Temperatura 

A temperatura tem influência direta na eficiência do processo eletrolítico. A efi-

ciência do processo aumenta com o aumento da temperatura (WIENDL, 1998), princi-

palmente porque as microbolhas do gás hidrogênio geradas ascendem mais rapida-

mente para a camada de escuma, formada por flocos eletroflotados acumulados na 

superfície da camada eletrolítica. Este efeito reduz a passivação dos eletrodos e gera 

um consequente aumento da eficiência do processo (MANNARINO, 1997). 

7.5. Princípios de Funcionamento dos Reatores Utilizados no Proces-

so Eletrolítico 

� Tipos de reatores 

O processo pode ocorrer em regimes de funcionamento contínuo ou em batela-

da. Os reatores podem ter fluxo horizontal ou vertical, podendo ter placas paralelas ou 

na forma de chicanas. No caso dos reatores em batelada, estes devem possuir agita-

ção mecanizada e os reatores de regime contínuo podem não necessitar de agitadores 

ou mecanismos de recirculação para promover a agitação da mistura. 
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 O reator em batelada pode possuir qualquer formato citado, mas deve ter agi-

tação adicional para evitar o efeito de passivação (WIENDL, 1998, p. 257) dos eletro-

dos. Os reatores devem ter também sistema de limpeza de fundo, para a remoção do 

lodo sedimentado (WIENDL, 1998, p.75). 

Existem dois tipos de reatores de fluxo horizontal. Um deles é o tipo com chi-

canas que foi desenvolvido e aplicado na ETE-Piloto da praia do Anil em 1991, no pro-

jeto conjunto da prefeitura municipal de Angra dos Reis e a Tecma Tecnologia em 

Meio Ambiente Ltda. A Figura 7.2 mostra a calha com chicanas com fluxo horizontal e 

escoamento com sentidos laterais (GIORDANO, 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.2 – Câmara de eletrocoagulação com chicanas e fluxo horizontal. 
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Neste caso existe um escoamento horizontal mas, em função da distância entre 

as placas e do fluxo ascendente das bolhas do gás hidrogênio, pode ocorrer a flotação 

quando as distâncias forem inferiores a 5 cm, ou flotação e convecção dos flocos da 

mistura quando as distâncias permanecerem na faixa de 5 a 9cm. Isto pode ser verifi-

cado ainda na Figura 7.2, na vista em corte. 

No caso dos reatores de fluxo horizontal e placas paralelas, o fluxo ocorre no 

sentido longitudinal, conforme a Figura 7.3. Este tipo de reator foi o primeiro a ser 

utilizado em ETE de escala real (HINCKLEY, 1912). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.3 – Calha eletrolítica com placas paralelas e fluxo horizontal. 
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Uma foto de calha eletrolítica vazia semelhante à calha desenhada na Figura 

7.3 pode ser vista na Figura 7.4. Nesta se vê mostra uma calha vazia, o que permite 

o entendimento da disposição de diversos conjuntos de placas de eletrodos. A calha da 

Figura 7.4 é composta de 14 conjuntos de eletrodos, cada um pesando 100 Kg, sen-

do os módulos assim montados para facilitar a operação de reposição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.4 – Calha eletrolítica de fluxo horizontal e placas paralelas, vazia. 

 

 

Outro tipo de equipamento é o reator de fluxo ascendente, mostrado na Figura 

7.5. As placas são dispostas paralelamente e o fluxo ocorre no sentido vertical. A Fi-

gura 5 mostra uma vista em corte e uma vista superior de um reator de fluxo ascen-

dente. Este tipo de reator favorece a flotação dos flocos formados. O arraste dos flo-

cos pelas bolhas de gás hidrogênio formadas nas placas catódicas é preponderante, 

formando-se uma escuma na superfície do reator. 
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Figura 7.5 – Reator de fluxo ascendente. 

 

Na França, tem sido utilizado em escala comercial um reator com a distância en-

tre os eletrodos regulável automaticamente e com dispositivo de limpeza contínua do 

cátodo. Com os dispositivos citados evita-se a passivação do cátodo e todas as suas 

inconveniências. O formato do anodo permite uma fundição fácil, sobretudo se for uti-

lizado o alumínio, inclusive a partir de reciclagem de latas. Este reator é visto na Fi-

gura 7.6. O custo principal do processo, relacionado com o desgaste dos eletrodos, 

da ordem de 80% do custo total, pode ser reduzido vantajosamente. 
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Figura 7.6 – Reator com anodo ajustável e limpeza contínua do catodo. 

 

7.6. Algumas Pesquisas sobre o Processo Eletrolítico 

Utilizando-se o processo eletrolítico é possível remover compostos solúveis e 

materiais em suspensão, inclusive os colóides. Acredita-se que o processo envolve 

quatro mecanismos: eletrocoagulação, eletroflotação , eletroxidação e eletrorredução 

(LIN e PENG, 1996). 

Os mecanismos de eletroxidação e de eletrorredução aplicam-se principalmente 

à remoção de compostos solúveis na água. Os mecanismos de eletrocoagulação e de 

eletroflotação são mais aplicados na remoção de materiais em suspensão, incluindo as 

partículas coloidais responsáveis, nos esgotos, pela maior parte da matéria orgânica.  
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7.7. Remoção de Compostos Solúveis por Eletrorredução e 

 Eletrooxidação 

 

A remoção de compostos solúveis tais como quelatos de EDTA-Cu (complexo 

formado pelo Cobre e o EDTA ), foi obtida por via eletrolítica (YEH, 1995). O EDTA 

(ácido etileno di-amino tetracético) forma complexos muito solúveis com íons de co-

bre, reduzindo significativamente a eficiência de sua remoção pelos processos quími-

cos de tratamento. O complexo de EDTA-Cu aparece normalmente em efluentes de 

galvanoplastias (indústrias de processos de tratamento de superfícies metálicas). A 

reação entre o íon cúprico e o EDTA é a seguinte: 

 Cu+2 + EDTA � Cu-EDTA + 2 H3O
+ eq. (7.7) 

A decomposição do quelato pode ser explicada por meio de diversas semi-

reações, conforme segue: 

Catodo: 

 Cu-EDTA + 2e- � Cu- EDTA-2  eq. (7.8) 

 2 H3O
+ + 2e- � H2 + 2 H2O  eq. (7.9) 

 2 H2O + 2e- � H2 + 2 OH-  eq. (7.10) 

Anodo: 

 EDTA � produtos da oxidação + CO2 + ne-  eq. (7.11) 

 2 H2O � ½ O2 + 2 H3O
+ + 2e-  eq. (7.12) 

 2 OH- � ½ O2 + H2O + 2e-  eq. (7.13) 

O processo eletrolítico pode, simultaneamente, reduzir o cobre no catodo e 

formar lodo floculado. 

A redução eletrolítica do cromo hexavalente é uma aplicação comum do pro-

cesso de redução e precipitação. Este processo utiliza eletrodos consumíveis de ferro e 

corrente elétrica para gerar íons ferrosos, os quais reagem com o cromo hexavalente 

para formar o cromo trivalente (JANSON et al., 1982). 
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A redução do íon férrico é necessária na descontaminação de áreas degradadas 

por ácidos, principalmente em áreas de mineração e foi obtida através de uma câmara 

eletrolítica em escala comercial (COIN et al., 1996).  

A oxidação do íon cianeto foi alcançada utilizando-se um reator eletrolítico com 

eletrodos de aço inox, em meio alcalino, observando-se também que o cobre normal-

mente ligado ao cianeto pode ser reduzido simultaneamente (HILLIS, 1970). 

A tecnologia usando o processo eletrolítico para o tratamento de efluentes con-

tendo cianetos foi desenvolvida na URSS, tendo sido estabelecidos o consumo especí-

fico de energia (W/m3) e os tempos de residência nas câmaras eletrolíticas (CENKIM e 

BELEVTSEU, 1985). 

Diversos processos industriais geram compostos orgânicos muito tóxicos, os 

quais são dificilmente biodegradáveis e necessitam pré-tratamento físico-químico. Foi 

estudada a eletrooxidação da benzoquinona, composto normalmente presente em e-

fluentes de processos fotográficos (PULGARIN et al., 1994).  

A benzoquinona causa distúrbios em estações de tratamento biológico, redu-

zindo a taxa de respiração de lodos ativados em 50%, quando em concentrações su-

periores a 3 mg/l. São possíveis dois tipos de tratamento para eliminar a benzoquino-

na de efluentes: um pré-tratamento eletroquímico com anodo composto de IrO2 e com 

oxidação para produtos alifáticos (ácidos carboxílicos: maléico, fumárico e oxálico), 

facilmente biodegradáveis e não tóxicos. O esquema a seguir representa a detoxifica-

ção da benzoquinona e a sua oxidação: 

COMPOSTOS TÓXICOS (TRATAMENTO ELETROQUÍMICO) � COMPOSTOS ATÓXICOS 

(TRATAMENTO BIOLÓGICO) � CO2 + biomassa 

A oxidação completa é obtida com anodo de SnO2, até que a solução seja deto-

xificada, conforme apresentado a seguir: 

COMPOSTOS TÓXICOS (TRATAMENTO ELETROQUÍMICO) � CO2 

Esta última estratégia deve ser utilizada quando não é disponível uma estação 

de tratamento biológico. Nesse estudo ficou demonstrado que os produtos de degra-

dação estão ligados aos materiais dos eletrodos. 
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A remoção de cor aparente é uma das vantagens do processo eletrolítico. A 

remoção de cor em efluentes de indústria de celulose, ricos em lignina foi obtida pelo 

processo eletrolítico (LEITÃO e PIRES, 1993); (GUAGLIANONI, et al. 1997). 

Na indústria têxtil a remoção de cor é obtida para praticamente todos os tipos 

de corantes, conforme verificado por inúmeros pesquisadores. Em alguns casos pode 

ser utilizado somente o processo eletrolítico (SILVA, 1999), ou associando-se esse 

processo a processos biológicos (LIN e PENG, 1994). Nessas pesquisas foram obtidas 

boas remoções de cor e de matéria orgânica presente, medida indiretamente como 

Demanda Química de Oxigênio. 

O processo eletrolítico foi utilizado para degradar substâncias orgânicas do cho-

rume concentrado (LEU et al., 1998), obtidas no rejeito da osmose reversa utilizada 

para tratamento. Nesta pesquisa foram utilizadas as técnicas de flotação e oxidação, 

associadas ao processo eletrolítico. O chorume concentrado apresentava as seguintes 

características: DQO 6393 mg O2/ L, DBO 196 mgO2/ L, cloretos 12700 mg Cl-/ L e cor 

marrom acentuada. Após 4 horas de eletrólise o chorume mudou de cor para amarelo 

claro e após 8 horas a DQO foi reduzida do valor inicial de 6393 para 1066 mgO2/ L 

utilizando-se para isto anodo de PbO2/Ti. A eficiência de remoção da matéria orgânica 

em relação a DQO foi de 83% e a cor foi removida com eficiência de 94%, passando 

de marrom escuro para amarelo claro. 

No aterro de Gramacho durante os estudos de tratabilidade realizados em 

1998, para a elaboração do projeto de implantação da estação de tratamento do cho-

rume, foi testado também o processo eletrolítico para a redução da DQO do chorume 

concentrado obtido como rejeito da membrana de nanofiltração em escala de labora-

tório. As características do rejeito foram: DQO 1800 mg O2/L, DBO 176 mgO2/ L, clo-

retos 1809 mg Cl-/ L e cor marrom acentuada. Após 20 minutos de eletrólise o choru-

me mudou de cor marrom para amarelo claro e a DQO foi reduzida do valor inicial de 

1800 para 800 mgO2/ L, utilizando-se para isto eletrodos de aço carbono. A eficiência 

de remoção da matéria orgânica em relação à DQO foi de 45%. 

 

� Remoção de materiais em suspensão 

O mecanismo para a remoção de partículas coloidais é baseado na  desestabili-

zação da camada de solvatação dos colóides, transformando-os em coágulos, sendo 
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este mecanismo denominado eletrocoagulação (SILVA, 1999). Aos coágulos formados, 

após a floculação pelo escoamento em regime laminar na câmara eletrolítica, adsor-

vem-se às microbolhas do gás hidrogênio produzidas no cátodo (FUKUI e YUU, 1980), 

que propiciam a flotação de todos os resíduos gerados (lodo gerado no processo), me-

canismo denominado de eletroflotação. A eletroflotação é favorecida também pelas 

menores distâncias entre os eletrodos, devido ao movimento ascensional do gás hi-

drogênio (MANNARINO, 1997). 

A eletrocoagulação de chorume municipal também foi pesquisada na França (FEULLA-

DE, 2001). 

 

� Eletrocoagulação e eletroflotação 

Uma das principais aplicações dos mecanismos de eletrocoagulação e eletroflo-

tação é a remoção de filmes oleosos e óleo emulsionados. A coagulação é obtida pela 

introdução na emulsão de íons coagulantes produzidos pelo desgaste do eletrodo. 

A floculação é obtida através da formação de flocos de hidróxidos metálicos a 

partir do desgaste dos eletrodos de sacrifício de ferro ou alumínio, nos quais as gotícu-

las de óleo são preferencialmente adsorvidas. A eletroflotação é completada pela ad-

sorção de bolhas de gás geradas no catodo, compostas de hidrogênio, com a formação 

de escuma (BALMER e FOULDS, 1986). 

Dentre os efluentes oleosos, o tratamento de efluentes de refinarias também 

pode ser obtido pelo processo eletrolítico, notadamente pelos processos de eletrocoa-

gulação e eletroflotação associados (KALINICHUK, et al., 1976). 

A eletrocoagulação seguida de eletroflotação também é aplicada para efluentes 

de indústria de tintas (BACKHURST e MATIS, 1981). 

7.8. Testes Preliminares de Tratamento Eletrolítico de Chorume 

As amostras tratadas pelo processo eletrolítico apresentaram redução de cor 

acentuada conforme pode-se verificar pela Figura 7.7. Outra característica uniforme 

do processo foi a que se refere a grande geração de lodo. Se a geração de lodo é um 
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inconveniente na maioria dos processos de tratamento, no caso específico, por não ter 

sido utilizado nenhum produto químico, fica demonstrada a eficiência do processo. O 

lodo gerado pelo processo eletrolítico é predominantemente inorgânico, pois as cinzas 

são responsáveis por mais de 77,7% do lodo formado. A fração orgânica do lodo (ma-

téria volátil) é aproximadamente 5 vezes superior a do lodo formado por clarificação 

com cal. A característica dos lodos gerados para o tratamento dos chorumes oriundos 

de Gramacho e Bangu é semelhante. 

Pelos resultados obtidos e indicados nas Tabelas 4.1 a 4.7 do Apêndice 4 po-

de-se verificar que a potência consumida variou de 2,79 a 31,02 W.h/L. Esta grande 

variação mostra a variabilidade dos diversos chorumes estudados, bem como a grande 

flexibilidade do processo eletrolítico, o qual pode ser ajustado para situações específi-

cas. A potência média consumida em todos os testes foi de 15,77 W.h/L de chorume. 

O desgaste dos eletrodos variou na faixa de 27 a 123 mg Fe/L para os tempos de re-

tenção na célula eletrolítica variando na faixa de 15 a 30 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7.7 – Aspectos de clarificação do chorume referente 
aos testes da Tabela 5.6 do Apêndice 5. 

7.9. Conclusões sobre o Processo Eletrolítico 

Um fato que merece consideração particular é que, se o tratamento eletrolítico 

é efetuado como etapa preliminar à alcalinização com leite de cal (por sua vez, anteri-
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or ao stripping), o consumo total de cal corresponde a apenas 20% daquele observado 

quando se efetua diretamente a precipitação química (anterior ao stripping). Esta re-

dução do consumo de cal quando se inicia o tratamento pela eletrocoagulação pode 

ser atribuída a remoção de matéria orgânica por eletrocoagulação. Sendo assim, esta 

matéria orgânica removida não implicará em consumo de cal (precipitação de sais or-

gânicos) quando da alcalinização anterior ao stripping. Esta observação é corroborada 

pelas análises de matéria orgânica no lodo de eletrocoagulação; tais análises apresen-

tam teores de matéria orgânica da ordem de 20% (comparados com apenas 5% de 

matéria orgânica no lodo flotado da precipitação química direta e 3% no lodo de fundo 

desta mesma precipitação). 

Outro fator que contribui para a redução do consumo de cal na precipitação 

química quando esta é precedida pela eletrocoagulação consiste na considerável preci-

pitação de sais inorgânicos promovida pelo tratamento eletrolítico. Esta precipitação 

corresponde principalmente à formação de compostos insolúveis de Fe (liberado dos 

anodos) com os anions presentes no chorume, particularmente o CO3
=. 

Os resultados obtidos apontam para a necessidade de realização de programas 

experimentais mais detalhados visando a otimização do tratamento eletrolítico, parti-

cularmente no que se refere ao consumo de energia e ao tempo de retenção do cho-

rume na célula eletrolítica. Estes parâmetros por sua vez dependem de outros como a 

geometria da célula, distância entre as placas, tipo de agitação, entre outros. No pre-

sente estudo foram adotadas condições experimentais fixas, não sendo investigados 

os efeitos de todas estas variáveis. 
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CAPÍTULO 8 

 

CONCLUSÃO 
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CONCLUSÃO 

 

8.1. Caracterização do Chorume 

 

A caracterização através de parâmetros sanitários identificou que a DQO dos 

chorumes é elevada normalmente podendo atingir valores superiores a 6000 mg O2/L 

nos chorumes velhos enquanto que em aterros de pequeno porte ou sem recirculação 

de chorume a DQO pode ser inferior a 1000 mg O2/L. A DBO não é um parâmetro a-

dequado para avaliação de chorumes, pois sempre apresenta valores muito aquém 

dos outros parâmetros possíveis de serem utilizados na caracterização da matéria or-

gânica. Os chorumes em geral apresentam alto teor de cloreto que, junto com outros 

sais, podem interferir nos processos de tratamento biológico. Outra característica im-

portante que distingue o chorume de outros efluentes é a sua concentração elevada 

de N-NH3. Os chorumes estudados, como ocorre com a maioria dos chorumes, não 

apresentaram concentrações de metais pesados acima dos limites permitidos pela le-

gislação ambiental. 

A caracterização do chorume por GC/MS permitiu identificar qualitativamente a 

presença de diversos compostos orgânicos no chorume bruto e também ao longo de 

alguns processos de tratamento. As fórmulas estruturais desses compostos permitem 

interpretar qualitativamente as eficiências obtidas pelos processos de precipitação 

química, eletrocoagulação e remoção de toxicidade na etapa biológica do tratamento 

de Gramacho. 

O presente trabalho identificou a necessidade de se desenvolver metodologias 

para coleta de amostras e análises do chorume, validando-as conforme as suas carac-

terísticas físico-químicas e seus interferentes. 

 

8.2. Precipitação Química com Ca(OH)2 

 

A dissociação da amônia permite o seu stripping e faz com que o pH seja um 

parâmetro fundamental no controle de todo o processo de remoção de amônia. A libe-

ração da amônia sob a forma molecular (NH3) envolve o consumo de OH- do Ca(OH)2 

para a alcalinização do chorume.  
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A precipitação química também propicia a precipitação de diversos sais inorgâ-

nicos tais como: CaCO3, Ca3(PO4)2 e CaSO4. A grande precipitação de CaCO3 ocorre 

devido à conversão entre as espécies do HCO3
- em CO3

= na faixa de pH elevada (aci-

ma de 11). 

Outra constatação importante é a precipitação de sais orgânicos na forma de 

CaR2.  

Os processos de precipitação de sais orgânicos e inorgânicos envolvem o con-

sumo de Ca2+. O consumo total de cal, portanto, corresponde ao balanço de massas 

destes três componentes do processo global de alcalinização e precipitação química. 

O processo de precipitação de sais inorgânicos, em virtude da baixa solubilida-

de de alguns sais de Ca2+, causa considerável redução dos sólidos dissolvidos no cho-

rume tratado. 

Os testes de precipitação química revelam que podem ser obtidas remoções de 

matéria orgânica entre 40% e 75%. Conforme já mencionado, as remoções de sólidos 

dissolvidos também podem ser significativas. 

 

8.3. Remoção da Amônia por Arraste com Ar (Stripping) 

 

A remoção de amônia por stripping mostrou ser a principal operação de trata-

mento do chorume, particularmente no caso de chorumes “velhos”, com acentuado 

grau de amonificação. A operação mostrou-se viável mesmo a temperaturas ambien-

tes (20-25oC), sendo o pH o principal parâmetro a ser considerado. Valores de pH a-

cima de 11, por já propiciarem a conversão praticamente completa do NH4
+ em 

NH3(aq), provaram ser amplamente favoráveis à dessolubilização da amônia, cuja re-

moção sob aeração e por tempo suficiente, ficou frequentemente acima de 90%. Os 

resultados experimentais apontam para a possibilidade de instalação de sistemas de 

stripping operando em temperatura ambiente, desde que ajustados para valores ade-

quados de pH (normalmente pH ≥ 11). É interessante constatar que esta condição de 

alcalinização já é proporcionada pela etapa anterior, de precipitação química com leite 

de cal. Sendo assim, as operações de precipitação química e stripping podem ser na-

turalmente combinadas. 
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A amônia arrastada pelo fluxo de ar do stripping pode ser recuperada, particu-

larmente sob a forma de sulfato de amônio (NH4)2SO4, obtido por lavagem em solução 

de H2SO4. A otimização da recuperação da amônia removida por stripping deve ser 

objeto de estudos experimentais futuros. 

O efluente do tratamento primário, após considerável redução da concentração 

de matéria orgânica, concentração de sais e de N-NH3 apresenta condições mais favo-

ráveis ao tratamento biológico. Mesmo assim, se por um lado se reduz o efeito osmó-

tico, a matéria orgânica residual ainda se apresenta recalcitrante ao tratamento bioló-

gico. De fato, as eficiências alcançadas no tratamento secundário nunca foram superi-

ores a 30%, no caso de chorumes “velhos”. Ademais, em virtude da precipitação de 

sais de fósforo na etapa de tratamento químico ou pelo processo eletrolítico, é neces-

sária a adição de fonte de fósforo como nutriente para o processo biológico. 

 

8.4. Tratamento Eletrolítico do Chorume 

 

Os testes efetuados com tratamento eletrolítico mostraram que, mediante este 

tipo de tratamento, podem ser alcançadas elevadas eficiências de remoção de matéria 

orgânica e de sólidos dissolvidos (os precipitados se devem ao Fe oriundo da dissolu-

ção dos anodos, que forma com os anions compostos insolúveis tais como FeCO3(s) e 

FePO3(s), entre outros). Como consequência, verificou-se que os chorumes pré-

tratados por eletrocoagulação apresentaram consumo de Ca(OH)2 bastante reduzido 

na etapa de precipitação química/stripping. Estas observações chamam a atenção para 

a  possibilidade de desenvolvimentos futuros que incluam uma etapa de eletrocoagu-

lação precedendo o tratamento por precipitação química/stripping. 

Os resultados preliminares obtidos são suficientes para encorajar estudos expe-

rimentais voltados para a aplicação deste método na etapa de tratamento que antece-

de o tratamento biológico. Cabe estudar os efeitos dos diversos parâmetros no de-

sempenho do tratamento eletrolítico, objetivando a otimização das condições opera-

cionais e, se for o caso, do próprio projeto de reatores eletrolíticos. 
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8.5. Estudos de Tratabilidade Biológica de Chorume 

 

Como decorrência dos resultados obtidos no presente trabalho, abrem-se pos-

sibilidades de realização de estudos de tratabilidade biológica (de chorumes submeti-

dos à precipitação química e stripping de amônia). Tais estudos podem inclusive con-

siderar diversas variantes, como, por exemplo: seleção e inoculação de microrganis-

mos, mistura com esgotos sanitários, adição de matéria orgânica objetivando estimu-

lar a produção de biomassa e a consequente adsorção da matéria orgânica recalcitran-

te ao tratamento. 

 

8.6. Toxicidade a Peixes 

 

Foi verificado que a característica tóxica dos chorumes em relação a peixes é 

predominantemente atribuída ao N-NH3 (80%) e, secundariamente, a compostos or-

gânicos (20%). Foi verificado também que nem o processo de clarificação com cal 

nem o processo eletrolítico são, quando aplicados isoladamente, capazes de reduzir a 

toxicidade do chorume nessas únicas etapas do tratamento. De fato, na ETC implanta-

da em Gramacho, a eficiência em relação à redução da toxicidade a peixes só é obtida 

de forma considerável após o tratamento biológico; ao longo de todo o processo de 

tratamento, esta redução de toxicidade é historicamente superior a 96,8%. Por esta 

razão, a etapa biológica do tratamento é fundamental no sistema. 

A avaliação da toxicidade a peixes, abordada ao longo deste trabalho, teve a 

sua importância aumentada em função da Resolução Nº 430 do CONAMA, de 13 de 

maio de 2011. Esta Resolução estabelece critérios toxicológicos para o lançamento de 

efluentes em corpos hídricos, critérios estes também aplicados ao chorume. 
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APÊNDICE 1 

 

RESULTADOS ANALÍTICOS DE CARACTERIZAÇÃO DO CHORUME BRUTO POR 

PARÂMETROS SANITÁRIOS 

 

 

 

1.1.  Análises referentes ao ano de 1997 

 

Parâmetros/ Datas 02/12 02/12 09/12 18/12 26/12 30/12 Mínimo Máximo Média 
Alcalinidade de Bicarbonato, mgCaCO3/L - - - 2111 7221 - 2111 7221 4666 
Alcalinidade de Carbonato, mgCaCO3/L - - - 0 0 - 0 0 0 
Cálcio, mgCa/L 520 701 435 270 198 191 191 701 386 
Cloreto, mg Cl-/L 2148 2685 2437 825 4465 4465 825 4465 2838 
Condutividade, µS/cm 15320 17260 18750 5190 7300 12230 5190 18750 12675 
DBO, mg O2/L 7031 9693 7467 1247 321 674 321 9693 4405,5 
DQO, mg O2/L 12400 8600 10000 880 3800 3700 880 12400 6563 
Hidroxila, mg/L - - - - 0 - 0 0 - 
Índice de Fenóis, mg/L   5,1 <0,01 0,01 0,02 <0,1 5,1 1,7 
Fósforo Solúvel, mg P/L 7 11 3 3 13 16 3 16 9 
Fósforo Total, mg P/L  21  4 14 15 4 21 14 
Magnésio, mg Mg/L 134 253 236 53,4 137 130 53,4 253 157,2 
Nitrogênio Amoniacal, mgN-NH3/L   1650 185 1073 1167 185 1650 1019 
Nitrogênio Kjeldahl, mg N-NKJ/L 1156 1686     1156 1686 1421 
pH 7,5 7,2 8 7,7 8,2 7,7 7,2 8,2 - 
RFT, mg/L  11810 14300 13010 2466 11200 10186 2466 14300 10495 
RFV, mg/L   4770 158 1600 1296 158 4770 1956 
RNFT, mg/L 585 2957 1690 339 455 400 339 2957 1071 
RNFV, mg/L 461 1957  132 239 153 132 1957 588,4 
Sódio, mg Na/L 1058 2424   2644 3238 1058 3238 2341 
Sulfato, mg SO4/L 145 320 115 69 3013 145 69 3013 634,5 
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1.2.  Análises referentes ao ano de 1998 

 

Parâmetros/ Datas 13/01 13/01 28/01 28/01 05/02 05/02 05/02 09/02 20/02 20/02 
Alcalinidade de Bicarbonato, mgCaCO3/L - - - - - -  - - - 
Alcalinidade de Carbonato, mgCaCO3/L - - - - - -  - - - 
Amônia, mg NH3/L - - - - - -  - - - 
Cálcio, mgCa/L 413 221 162 161 169 64 89 155 253 266 
Cloreto, mg Cl-/L 2982 3420 4046 3523 4618 2904 2428 3912 1594 1724 
Condutividade, µS/cm 10550 12850 11210 9910 10890 6690 6480 12470 7160 6000 
DBO, mg O2/L 2169 669 51 196 267 217 529 569 351 593 
Detergentes (MBAS), mg/L 2,1  0,7  0,3 2,0 1 0,7 2,0 2,6 
DQO, mg O2/L 3100 2300 2000 1800 5400 2400 1800 2600 1792 2464 
Índice de Fenóis, mg/L 2,2 0,05 0,1 0,1 0,04 0,02 <0,01 0,02 0,02 0,02 
Fósforo Solúvel, mg P/L 6 11 64 18 9 8 5 6 7 13 
Fósforo Total, mg P/L 13 13 58 32  44 4 8 9 15 
Magnésio, mg Mg/L 158 114 92,5 93 110 32 34 97 74 92 
Nitrogênio Amoniacal, mgN-NH3/L 928 1323 178 660 654 229  996 513 376 
pH 7,9 8,0 8,0 8,3 8,7 10,1 9,6 7,9 7,8 7,8 
RFT, mg/L  10753 8492 9228 8798 11325 2885 5904 9314 3582 4236 
RFV, mg/L 2340 1290 1506 1488 1980 525 1029 1398 508 521 
RNFT, mg/L 268 161 142 112 320 421 91 274 130 155 
RNFV, mg/L 157 82 79 67 240 305 77 163 98 115 
Sódio, mg Na/L 3117 3204 3169 3114 2707 1811 1749 3363 1477 1383 
Sulfato, mg SO4/L 296 195  520 420 75 83 640 203 117 

 

Parâmetros/ Datas 04/03 04/02 04/03 04/03 04/03 04/03 10/03 18/03 24/03 
Alcalinidade de Bicarbonato, mgCaCO3/L - - - - - - - - - 
Alcalinidade de Carbonato, mgCaCO3/L - - - - - - - - - 
Amônia, mg NH3/L - - - - - - - - - 
Cálcio, mgCa/L 259 121 199 154 123 175 160 159 170 
Cloreto, mg Cl-/L 3404 2930 3447 2672 2068 3361 4223 2629 3142 
Condutividade, µS/cm 9070 11370 9730 10250 7200 8780 11320 8120 10370 
DBO, mg O2/L 1410 702 362 876 1157 408 1636 205 101 
Detergentes (MBAS), mg/L 3,0 1,4 2,6 2,2 1,4 1,1 <0,2 1,0 0,8 
DQO, mg O2/L 3808 3808 1344 3808 2688 1344 4200 2000 3200 
Índice de Fenóis, mg/L 0,04 0,05 0,01 0,04 0,02 0,03 0,09 <0,01 <0,01 
Fósforo Solúvel, mg P/L 12 11 10 8 5 6 10 8,9 10 
Fósforo Total, mg P/L 17 12 11 10 7 7 19 9,3 38 
Magnésio, mg Mg/L 130 89 102 91 142 105 103 62,8 78,8 
Nitrogênio Amoniacal, mgN-NH3/L 1128 1719 1058 936 481 787 1405 727 900 
pH 7,7 8,2 7,8 8,2 8,2 8,2 7,8 8,3 8,1 
RFT, mg/L  8913 8404 6890 6420 6870 7494 9522 6384 7603 
RFV, mg/L 897 1228 1320 1014 1006 1116 1220 1018 1243 
RNFT, mg/L 373 209 114 164 133 146 98 114 104 
RNFV, mg/L 258 142 64 99 99 128 57 60 72 
Sódio, mg Na/L 2542 2364 2667 2443 2131 3272 3315 1220 1864 
Sulfato, mg SO4/L 383 277 180 190 267 600 94 390 70 
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Parâmetros Mínimo Máximo Média 
Alcalinidade de Bicarbonato, mgCaCO3/L - - - 
Alcalinidade de Carbonato, mgCaCO3/L - - - 
Amônia, mg NH3/L - - - 
Cálcio, mgCa/L 64 413 183 
Cloreto, mg Cl-/L 1594 4618 3107 
Condutividade, µS/cm 6000 12850 9496 
DBO, mg O2/L 51 2169 656 
Detergentes (MBAS), mg/L <0,2 3 1,5 
DQO, mg O2/L 1344 5400 2729 
Índice de Fenóis, mg/L <0,01 2,2 0,18 
Fósforo Solúvel, mg P/L 5 64 12,0 
Fósforo Total, mg P/L 4 58 18 
Magnésio, mg Mg/L 32 158 94,7 
Nitrogênio Amoniacal, mgN-NH3/L 178 1719 833 
pH 7,8 10,1 - 
RFT, mg/L  2885 11325 7527 
RFV, mg/L 508 2340 1192 
RNFT, mg/L 91 421 186 
RNFV, mg/L 57 305 124 
Sódio, mg Na/L 1220 3363 2469 
Sulfato, mg SO4/L 70 640 278 
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1.3.  Análises referentes ao ano de 1999 

 

Parâmetros/ Datas 01/10 

Alcalinidade de Bicarbonato, mgCaCO3/L - 

Alcalinidade de Carbonato, mgCaCO3/L - 

Amônia, mg NH3/L - 

Cálcio, mgCa/L - 

Cloreto, mg Cl-/L 7633 

Condutividade, µS/cm - 

DBO, mg O2/L 288 

Detergentes (MBAS), mg/L - 

DQO, mg O2/L 2400 

Índice de Fenóis, mg/L - 

Fósforo Total, mg P/L - 

Magnésio, mg Mg/L - 

Materiais sedimentáveis, mL/L - 

Nitrogênio Amoniacal, mgN-NH3/L - 

Oléos e Graxas Mineral (SE), mg/L - 

pH - 

Potássio, mg K/L 8170 

RFT, mg/L  - 

RFV, mg/L - 

RTV, mg/L - 

RNFT, mg/L 342 

RNFV, mg/L - 

Sódio, mg Na/L 9723 

Sulfato, mg SO4/L - 

Turbidez, UT - 
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1.4.  Análises referentes ao ano de 2000 

 

Parâmetros/ Datas 25/01 09/02 31/03 19/04 03/05 05/05 15/05 24/05 31/05 07/06 07/07 
Alcalinidade de Bicarbonato, 
mgCaCO3/L - 1553 - - - - - - - - - 
Alcalinidade de Carbonato,  
mgCaCO3/L - 0 - - - - - - - - - 

Cálcio, mgCa/L - 345 160 - - - - - - - - 
Cloreto, mg Cl-/L - 4208 4250 - - - 5108 7756 6664 7167 - 
Condutividade, µS/cm - - 22200 - - - 23500 22400 16930 19470 - 
Cor, mg Pt/L 2000 - - - - - - 2460 3600 4100 3800 
DBO, mg O2/L 418 - 128 - - 164 113 117 176 383 336 
Detergentes (MBAS), mg/L 1,5 - 0,6 - - - 0,3 1,2 - - - 
DQO, mg O2/L 2200 920 550 700 370 350 380 280 630 1733 1160 
Índice de Fenóis, mg/L 0,01 - - - - - - - - - - 
Magnésio, mg Mg/L - 106 127 - - - - - - - - 
Materiais sedimentáveis, mL/L - - - - - - - - - - - 
Nitrogênio Amoniacal, 
mgN-NH3/L 569 - 905 - - - 719 1077 1101 1385 - 
Oléos e Graxas Mineral (SE), 
mg/L 42 16 4,87 - - 26 12 5,6 29 13 12 

pH 8,6 7,8 8,3 - - 8,5 8,3 8,4 8,1 8,4 8,2 
Potássio, mg K/L - - 2820 - - - - - - - - 
RFT, mg/L  - 10006 12288 - - - - 14388 15528 16152 - 
RFV, mg/L - 1308 1708 - - - - 1904 1790 2238 - 
RTV, mg/L - - - - 2060 - - - - - - 
RNFT, mg/L - - 237 172 - - - 227 267 256 - 
RNFV, mg/L - - - - - - - 153 151 176 - 
Sódio, mg Na/L - 4,7 - - - - - - - - - 
Sulfato, mg SO4/L - 158 - - - - - - - - - 
Turbidez, UT 1,5 - - - - - - - - - - 
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Parâmetros/ Datas 20/07 21/07 08/08 23/08 19/09 20/10 23/10 25/10 27/10 31/10 07/11 
Alcalinidade de Bicarbonato, 
mgCaCO3/L - - - - - - - - - 3655 - 
Alcalinidade de Carbonato, 
mgCaCO3/L - - - - - - - - - 1540 - 

Cálcio, mgCa/L - - - - - - - - - - - 
Cloreto, mg Cl-/L 6337 - - - - - - - - - - 
Condutividade, µS/cm 18100 - - - - - - - - 14720 14360 
Cor, mg Pt/L 3000 - - - - - - - - 2400 - 
DBO, mg O2/L 430 572 637 - 840 1558 - 1202 - 1432 - 
Detergentes (MBAS), mg/L 0,9 - - - - - - - - 1,3 - 
DQO, mg O2/L 1300 1520 1600 400 1247 1872 - 1800 - 1867 960 
Índice de Fenóis, mg/L - - - - - - - - - - - 
Magnésio, mg Mg/L - - - - - - - - - - - 
Materiais sedimentáveis, mL/L <0,1 - - - - - - - - - - 
Nitrogênio Amoniacal, 
mgN-NH3/L 1195 - - - - - - - - 913 - 
Oléos e Graxas Mineral (SE), 
mg/L 12 11 5 - 5 11 - 7 - 5 - 

pH 8,6 8,1 8,1 - - - - - - 8,2 8,5 
Potássio, mg K/L - - - - - - - - - - - 
RFT, mg/L  14915 - - - - - - - - 15499 16730 
RFV, mg/L 1846 - - - - - - - - 1932 1602 
RTV, mg/L - - - - - - - - - - - 
RNFT, mg/L 134 - - 141 - - 367 - 480 398 571 
RNFV, mg/L 92 - - - - - - - - 242 248 
Sódio, mg Na/L - - - - - - - - - - - 
Sulfato, mg SO4/L - - - - - - - - - - - 
Turbidez, UT 0,3 - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parâmetros Mínimo Máximo Média 
Alcalinidade de Bicarbonato, mgCaCO3/L 1553 3655 2604 
Alcalinidade de Carbonato, mgCaCO3/L 0 1540 1540 
Cálcio, mgCa/L 345 160 253 
Cloreto, mg Cl-/L 4208 7756 5927 
Condutividade, µS/cm 14360 23500 17104 
Cor, mg Pt/L 2000 4100 3051 
DBO, mg O2/L 113 1558 567 
Detergentes (MBAS), mg/L 0,3 1,5 1,0 
DQO, mg O2/L 280 2200 1092 
Índice de Fenóis, mg/L 0,01 0,01 0,01 
Magnésio, mg Mg/L 106 127 117 
Materiais sedimentáveis, mL/L <0,1 <0,1 <0,1 
Nitrogênio Amoniacal, mgN-NH3/L 569 1385 983 
Oléos e Graxas Mineral (SE), mg/L 4,87 42 13,5 
pH 7,8 8,6 - 
Potássio, mg K/L 2820 2820 2820 
RFT, mg/L  10006 16730 14438 
RFV, mg/L 1308 2238 1791 
RTV, mg/L 2060 2060 2060 
RNFT, mg/L 131 571 295 
RNFV, mg/L 92 248 177 
Sódio, mg Na/L 4,7 4,7 4,7 
Sulfato, mg SO4/L 158 158 158 
Turbidez, UT 0,3 1,5 0,9 
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1.5.  Análises referentes ao ano de 2001 

 

Parâmetros/ Datas 25/01 31/01 07/02 19/02 11/07 19/07 09/08 
Alcalinidade de Bicarbonato, mgCaCO3/L - - - - 8298 - 6175 
Alcalinidade de Carbonato, mgCaCO3/L - - - - 1154 - 0 
Cálcio, mgCa/L - - - - - - - 
Cloreto, mg Cl-/L 4767 5183 2990 2530 4804 4127 4824 
Condutividade, µS/cm 13070 13500 11000 10640 26970 25210 22880 
Cor, mg Pt/L 2997 4000 2000 150 3000 2000 2000 
DBO, mg O2/L 563 722 270 194 213 570 915 
Detergentes (MBAS), mg/L - 1,5 0,5 0,4 0,8 4 1,1 
DQO, mg O2/L 1046 1424 1100 777 1608 2118 2265 
Nitrogênio Amoniacal, mgN-NH3/L 1037 1296 645 921 1851 1882 1145 
Oléos e Graxas Mineral (SE), mg/L <5,0 <5,0 10 - 6,0 - <5,0 
pH - - - - - - - 
Potássio, mg K/L - - 7502 - - - - 
RFT, mg/L  12514 13277 1049 7044 14150 13031 12439 
RFV, mg/L 1728 1853 - 956 2292 1840 222 
RTV, mg/L - - 106 - - - - 
RNFT, mg/L 148 101 66 112 82 119 173 
RNFV, mg/L 76 58 - 82 45 73 89 
 

Parâmetros/ Datas 12/09 18/09 04/10 17/10 06/11 23/11 
Alcalinidade de Bicarbonato, mgCaCO3/L 7407 7242 6150 4061 4974 4670 
Alcalinidade de Carbonato, mgCaCO3/L 0 0 0 0 0 0 
Cálcio, mgCa/L - - 88 - 265 72 
Cloreto, mg Cl-/L 5345 5635 4855 6675 4181 5417 
Condutividade, µS/cm 14530 15010 14410 13870 12660 13260 
Cor, mg Pt/L - - 2000 2000 1000 2500 
DBO, mg O2/L 837 597 362 838 89 411 
Detergentes (MBAS), mg/L 2,7 1,9 2,6 1,6 0,8 1 
DQO, mg O2/L 1451 1782 1200 1667 850 2614 
Nitrogênio Amoniacal, mgN-NH3/L 1262 1446 1415 900 1096 938 
Oléos e Graxas Mineral (SE), mg/L <5,0 <5,0 <5,0 - 5 - 
pH - - 8,3 7,6 8,1 8,3 
Potássio, mg K/L - - - - - - 
RFT, mg/L  - - - - - - 
RFV, mg/L - - - - - - 
RTV, mg/L - - - - - - 
RNFT, mg/L 85 91 178 260 73 64 
RNFV, mg/L 58 71 8 249 59 56 
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Parâmetros/ Datas Mínimo Máximo Média 
Alcalinidade de Bicarbonato, mgCaCO3/L 4061 8298 6122 
Alcalinidade de Carbonato, mgCaCO3/L 0 1154 577 
Cálcio, mgCa/L 72 265 142 
Cloreto, mg Cl-/L 2530 6675 4718 
Condutividade, µS/cm 10640 26970 15924 
Cor, mg Pt/L 150 4000 2150 
DBO, mg O2/L 89 915 506 
Detergentes (MBAS), mg/L 0,4 4 1,6 
DQO, mg O2/L 777 2614 1531 
Nitrogênio Amoniacal, mgN-NH3/L 645 1882 1218 
Oléos e Graxas Mineral (SE), mg/L <5,0 10 2,3 
pH 7,6 8,3 - 
Potássio, mg K/L 7502 7502 7502 
RFT, mg/L  1049 14150 10501 
RFV, mg/L 222 2292 1482 
RTV, mg/L 106 106 106 
RNFT, mg/L 64 178 119 
RNFV, mg/L 8 249 77 
 

 

 

1.6.  Análises referentes ao ano de 2002 

 

Parâmetros/ Datas 06/03 27/03 03/04 30/04 14/05 21/05 06/06 21/06 
Alcalinidade de Bicarbonato, mgCaCO3/L 6183 - - - - - - - 
Amônia, mg NH3/L 1213 - - - - - - - 
Cálcio, mgCa/L 417 - - - - - - 91 
Cloreto, mg Cl-/L 4298 3677 5696 5300 4346 5014 4919 5767 
Condutividade, µS/cm 17460 31500 34550 38350 29550 31100 30400 18880 
Cor, mg Pt/L 4000 4000 4000 2000 2800 4000 2000 2000 
DBO, mg O2/L 271 591 504 3846 4080 305 719 1298 
Detergentes (MBAS), mg/L 1,7 - - - - - - - 
DQO, mg O2/L 4133 3367 3535 3534 2973 4747 5075 3682 
Nitrogênio Amoniacal, mgN-NH3/L  1538 1231 1936 1369 1867 2202 1957 
Oléos e Graxas Mineral (SE), mg/L <5,0 - <5,0 - <5,0 - <5,0 - 
pH 8,5 8,1 8,3 8,2 8,3 8,4 6,6 8,1 
RNFT, mg/L 140 - - - - - - - 
RNFV, mg/L 133 - - - - - - - 
Turbidez, UT <0,6 - - - - - - - 
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Parâmetros/ Datas 08/07 19/07 09/08 23/08 06/09 20/09 04/10 18/10 
Alcalinidade de Bicarbonato, mgCaCO3/L - - - - - - - - 
Amônia, mg NH3/L - - - - - - - - 
Cálcio, mgCa/L - - - - - - - - 
Cloreto, mg Cl-/L 4934 5292 4206 5740 5330 5581 5562 5417 
Condutividade, µS/cm 20640 29450 6030 35350 35150 30750 31550 32100 
Cor, mg Pt/L 23500 3600 5000 2500 2500 3000 2400 5400 
DBO, mg O2/L 415 101 95 149 2446 97 195 648 
Detergentes (MBAS), mg/L - - - - - - - - 
DQO, mg O2/L 4738 3450 4242 4103 4200 4000 4600 3200 
Nitrogênio Amoniacal, mgN-NH3/L 1948 1736 1988 1736 1988 1582 1624 255 
Oléos e Graxas Mineral (SE), mg/L <5,0 - - - <5,0 - <5,0 - 
pH 8,2 8,3 8,4 7,9 8,1 8,2 8,8 8,0 
RNFT, mg/L - - - - - - - - 
RNFV, mg/L - - - - - - - - 
Turbidez, UT - - - - - - - - 

 

 

 

Parâmetros/ Datas Mínimo Máximo Média 
Alcalinidade de Bicarbonato, mgCaCO3/L 6183 6183 6183 
Alcalinidade de Carbonato, mgCaCO3/L - - - 
Amônia, mg NH3/L 1213 1213 1213 
Cálcio, mgCa/L 91 417 254 
Cloreto, mg Cl-/L 3677 5696 5067 
Condutividade, µS/cm 6030 38350 28301 
Cor, mg Pt/L 2000 5000 4544 
DBO, mg O2/L 95 4080 985 
Detergentes (MBAS), mg/L 1,7 1,7 1,7 
DQO, mg O2/L 2973 5075 3974 
Índice de Fenóis, mg/L - - - 
Fósforo Total, mg P/L - - - 
Magnésio, mg Mg/L - - - 
Materiais sedimentáveis, mL/L - - - 
Nitrogênio Amoniacal, mgN-NH3/L 1231 2202 1560 
Oléos e Graxas Mineral (SE), mg/L <0,5 <0,5 <0,5 
pH 6,6 8,5 - 
Potássio, mg K/L - - - 
RFT, mg/L  - - - 
RFV, mg/L - - - 
RTV, mg/L - - - 
RNFT, mg/L 140 140 140 
RNFV, mg/L 133 133 133 
Sódio, mg Na/L - - - 
Sulfato, mg SO4/L - - - 
Turbidez, UT <0,6 <0,6 <0,6 
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1.7.  Análises referentes ao ano de 2003 

 

Parâmetros/ Datas 17/01 24/01 14/02 21/02 14/03 21/03 
Cloreto, mg Cl-/L 3369 3653 4867 5134 6421 2466 
Condutividade, µS/cm 16610 16610 18510 19960 18340 11260 
Cor, mg Pt/L 2000 - - - 3500 - 
DBO, mg O2/L 1017 411 1476 446 221 455 
DQO, mg O2/L 3800 3500 3900 5400 2300 2300 
Nitrogênio Amoniacal, mgN-NH3/L 1182 1926 1348 1736 1209 1603 
pH 7,89 8,32 8,38 8,12 8,33 8,00 
Fósforo Total, mg P/L - - - - - 9,2 
RNFT, mg/L - - - - - 129 
 

 

Parâmetros/ Datas 04/04 17/04 08/05 23/05 06/06 20/06 
Cloreto, mg Cl-/L 5825 4094 3670 3725 5197 4986 
Condutividade, µS/cm 17870 16860 7070 11510 23280 17950 
Cor, mg Pt/L 5000 - 2000 - 3500 - 
DBO, mg O2/L 294 382 169 477 226 75 
DQO, mg O2/L 7600 2900 1300 2500 3000 4400 
Nitrogênio Amoniacal, mgN-NH3/L 2526 3701 1202 4836 5414 1359 
pH 8,19 8,68 8,19 8,14 8,16 8,15 
Fósforo Total, mg P/L - - - - - - 
RNFT, mg/L - - - - - - 
 

 

Parâmetros/ Datas Mínimo Máximo Média 
Cloreto, mg Cl-/L 2466 6421 4450 
Condutividade, µS/cm 7070 23280 16319 
Cor, mg Pt/L 2000 5000 3200 
DBO, mg O2/L 75 1476 470 
DQO, mg O2/L 1300 7600 3591 
Nitrogênio Amoniacal, mgN-NH3/L 1182 5414 2336 
pH 7,89 8,68 - 
Fósforo Total, mg P/L - - -9,2 
RNFT, mg/L - - 129 
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APÊNDICE 2 

 

ANÁLISE ORGÂNICA DOS EXTRATOS DE CHORUME UTILIZANDO AS TÉCNICAS 

DE CROMATOGRAFIA A GÁS E ESPECTROMETRIA DE MASSA (GC/MS) 

 

 

2.1.  Técnica de extração da fração orgânica colorida do chorume 

 

� Materiais 

• Coluna de vidro de Ø 10 mm, 300mm de comprimento útil e base interna de 

vidro sinterizado, tipo bureta com torneira de teflon; 

• Frasco concentrador de 350 ml; 

• Balão volumétrico de 50 ml; 

• Rotoevaporador marca Kika-werk, com vidraria de condensação Ika-west; 

• Banho térmico marca Buchi 461; 

• Vial de 2ml; 

• Seringa de 10 ml com adaptador de filtro de Ø de poro 0,45µm; 

• Filtros de fibra de vidro de Ø 12,5 mm e Ø de poro de 0,45 µm; 

• Sílica marca Merck, referência 7754, 70-230 mesh ASTM; 

• Metanol para cromatografia marca Merck; 

• Pipetas volumétricas de 10 e 15ml. 

 

� Procedimento 

Transferir 5 g de sílica ativada para a coluna de vidro tipo bureta, sendo a sílica 

retida sobre a base sinterizada. Transferir vagarosamente 15 ml de chorume para a 

coluna de forma que a percolação completa ocorra em 30 minutos. A eluição permite a 

remoção completa da cor do chorume. 

Para remover a fração orgânica do chorume adsorvida na sílica, passar 30 ml 

de metanol. Recolher a solução com metanol em balão volumétrico de 50 ml. 
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Utilizar seringa de 10 ml com adaptador para filtração com membrana de fibra 

de vidro de Ø 12,5 mm e Ø de poro de 0,45 µm, para filtrar seguidamente a suspen-

são, com o objetivo de remover a sílica recristalizada. Lavar o balão volumétrico com 

40 ml de metanol, filtrando a suspensão em seguida. Transferir os filtrados para o 

frasco concentrador de 350 ml. 

Adaptar o frasco concentrador no rotoevaporador e eliminar o metanol até que 

a solução esteja concentrada em 1 ml. Transferir a seguir para vial de 2ml para a i-

dentificação dos compostos por GC/ MS. 

 

 

2.2. Análise orgânica pelas técnicas associadas de cromatografia gasosa e 

espectrometria de massa 

 

Os extratos concentrados das amostras foram injetados diretamente no croma-

tografo, ou foram submetidas à técnica de Silanização e posteriormente injetadas. 

 

2.2.1.  Reagentes 

 

- N,N-Dimetilformamida - DMF (Fluka Chemika for UV Spectroscopy) 

- Bis-trimetil trifluor acetamida com 1% de trimetilclorosilano - BSTFA 1% TMCS 

(Pierce Cat 38834). 

 

2.2.2.  Condições para análise por GC/MS 

 

• Temperatura do injetor: 270oC 

• Programação de temperatura da coluna: 100oC (1.0’)-5oC/min-300oC (10’) 

• Temperatura da linha de transferência: 260oC 

• Modo de injeção: split 20:1 
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• Gás de arraste: He 

• Pressão na coluna: 10 psi constante 

• Volume de injeção: 2.0 µL 

• Temperatura da fonte de íons: 230oC 

• Temperatura do quadrupolo: 150oC 

• Voltagem da eletromultiplicadora: 400V acima da voltagem de calibração 

• Modo de ionização: impacto por elétrons 

• Energia de ionização: 70 Ev 

• Varredura de massas: 40-550 Da. 
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APÊNDICE 3 

 

RESULTADOS DAS ANÁLISES DE TOXICIDADE A PEIXES 

 

Tabela 3.1 – Avaliação da redução das etapas de tratamento da ETC de Gramacho em 
relação à toxicidade a peixes, em 21/02/03. 

Parâmetro Chorume bruto Primário Secundário 
Polimento (nano-

filtração) 

CENO 0,8 0,5 25 25 
UTp 125 200 4 4 

 

Tabela 3.2 – Avaliação da influência da amônia em relação à toxicidade a peixes, após 
a precipitação química com cal e eliminação da amônia por stripping. 

Parâmetro Chorume bruto 
Chorume clarificado 

com cal 
Após stripping com ar 

CENO 0,8 0,4 2,0 
UTp 125 250 50 

Observação: Estes resultados referem-se aos testes da Tabela 6.12 do Apêndice 6, após a  
total eliminação do N-NH3. 

 

Tabela 3.3 – Avaliação da redução da toxicidade a peixes pela precipitação  
química com cal para o chorume coletado em Piraí-RJ, em 05/06/03. 

      Observação: Estes resultados referem-se aos testes da Tabela 5.4 do Apêndice 5. 

 

Tabela 3.4 – Avaliação do processo eletrolítico para redução da toxicidade a peixes, 
para os chorumes coletados em Bangu e Gramacho. 

Parâmetros 
Chorume de Bangu Chorume de Gramacho 

bruto eletrocoagulado bruto eletrocoagulado 
CENO 0,8 0,8 0,8 0,8 
UTp 125 125 125 125 

Observação.: Estes resultados referem-se aos testes das Tabelas 4.4 e 4.3 do Apêndice  
4, respectivamente. 

 

Tabela 3.5 – Avaliação comparativa do processos eletrolítico e da precipitação 
química com a cal para a redução da toxicidade a peixes para o chorume  

coletado em Gramacho (coletado no final do canal de drenagem do aterro). 

Parâmetros 
chorume 

bruto 
Precipitação 

química 
eletrocoagulado 

Eletrocoagulação + 
precipitação química 

CENO 0,8 0,8 1,6 0,8 
UTp 125 125 64 125 

      Observação: Estes resultados referem-se aos testes apresentados na Tabela 5.6 do Apêndice 5. 

Parâmetro Chorume bruto Clarificado com cal 
CENO 6,3 6,3 
UTp 16 16 
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Tabela 3.6 – Avaliação comparativa dos processos eletrolítico e da precipitação quími-
ca com a cal para a redução da toxicidade a peixes para o chorume coletado em Gra-

mado, coletado após a lagoa de equalização (chorume bruto). 
 

Parâmetros 
chorume 

bruto 
Precipitação 

química 
eletrocoagulado 

Eletrocoagulação + 
precipitação química 

CENO 0,8 1,6 0,8 0,8 
UTp 125 64 125 125 

 

      Observação: Estes resultados referem-se aos testes apresentados na Tabela 5.5 do Apêndice 5. 
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APÊNDICE 4 

 

RESULTADOS EXPERIMENTAIS DO TRATAMENTO ELETROLÍTICO 

 

Os experimentos com o processo eletrolítico foram executados utilizando-se a-

mostras de chorume bruto dos aterros de Gramacho, Bangu e Piraí. Os testes foram 

iniciados com o pH normal dos chorumes bruto. As tabelas abaixo fornecem os dados 

experimentais obtidos. 

 

Tabela 4.1 - Experimentos eletrolíticos para remoção de matéria orgânica 
(chorume coletado em 21/02/03, no aterro de Gramacho). 

 

Parâmetros              Resultados 

Datas dos testes 28/ 02/ 03 

pH inicial, a 25oC 8,43 

pH final, a 25oC 8,89 

Condutividade, µS/cm 19960 

Tempo de retenção (min.) 15 

Intensidade de corrente (A) 6,0 – 7,0 

Diferença de potencial (V) 3,0 – 3,2 

Material das placas de eletrodo  aço carbono 

Espaçamento entre as placas (cm) 1,0 

Área molhada dos eletrodos (cm2) 91 

Volume da amostra (ml) 800 

Volume de lodo sedimentado (ml) 200 

Densidade de potência (W.h/L) 6,29 

DQO mg O2/L (AB) 5400 

DQO mg O2/L (AT) 3250 

Sólidos em suspensão mg/L (AB) 122 

Sólidos em suspensão mg/L (MIS) - 

Desgaste do eletrodo, mg Fe/L 35 

 
                     AB. Amostra bruta; AT Amostra tratada; MIS.Mistura após o tratamento. 
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Tabela 4.2 - Experimentos eletrolíticos para remoção de matéria orgânica (chorume 
coletado em 04/04/03, no aterro de Gramacho). 

                   Parâmetros           Resultados 

Datas dos testes 09/ 04/ 03 09/ 04/ 03 *a 

pH inicial, a 25oC 8,19 8,19 
pH final, a 25oC   
Condutividade, µS/cm         17870        17870 
Tempo de retenção (min.) 15 20 
Intensidade de corrente (A)     10,0 – 12,0       9,0 – 11,0 
Diferença de potencial (V)       3,5 – 4,0       3,6 – 3,8 
Material das placas de eletrodo  aço carbono aço carbono 
Espaçamento entre as placas (cm) 1,0 1,0 
Área molhada dos eletrodos (cm2) 91 91 
Volume da amostra (ml) 800 800 
Volume de lodo sedimentado (ml) 450 750 
Densidade de potência (W.h/L) 12,89 15,41 
DQO mg O2/L (AB) 7600 7600 
DQO mg O2/L (AT) 2133 2333 
Sólidos em suspensão mg/L (AB) 76 76 
Sólidos em suspensão mg/L (MIS) 3120 11190 
Amônia, mg NH3/L (AB) 2526 2526 
Amônia, mg NH3/L (AT) 2789 2350 
Desgaste do eletrodo, mg Fe/L 60 72,5 

             AB. Amostra bruta; AT Amostra tratada; MIS.Mistura após o tratamento 
 

 
Tabela 4.3 - Experimentos eletrolíticos para remoção de matéria orgânica 

(chorume coletado no aterro de Gramacho em 23/05/03). 
Parâmetros Resultados 
Data do teste 30/05/03 
pH inicial, a 25oC 8,06 
pH final, a 25oC 9,06 
Temperatura inicial, oC 22,8 
Temperatura final, oC 30,1 
Condutividade, µS/cm 15730 
Tempo de retenção (min.) 20 
Intensidade de corrente (A)       10,3-11,0 
Diferença de potencial (V)         4,3-4,5 
Material das placas de eletrodo  Aço-carbono 
Número de placas (catodos/ anodos) 2/ 2 
Espaçamento entre as placas (cm) 1,0 
Área molhada dos eletrodos (cm2) 161 
Volume da amostra (L) 1,3 
Volume de lodo sedimentado (ml/L) 360 
Densidade de potência (W.h/L) 11,95 
DQO mg O2/L (AB) 2500 
DQO mg O2/L (AT) 800 
Sólidos em suspensão mg/L (AB) - 
Sólidos em suspensão mg/L (MIS) 6857 
Amônia, mg NH3/L (AB) 4836 
Amônia, mg NH3/L (AT) 1720 
Desgaste do eletrodo, mg Fe/L 47 

                        AB. Amostra bruta; MIS.Mistura após o tratamento. 
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Tabela 4.4 - Experimentos eletrolíticos para remoção de matéria orgânica 
(chorume coletado no aterro de Bangu, em 23/05/03). 

Parâmetros Resultados 
Data do teste 30/05/03 
pH inicial, a 25oC 8,18 
pH final, a 25oC 9,36 
Temperatura inicial, oC 22,8 
Temperatura final, oC 30,1 
Condutividade, µS/cm 12240 
Tempo de retenção (min.) 30 
Intensidade de corrente (A) 10,9-15,6 
Diferença de potencial (V) 4,5-4,7 
Material das placas de eletrodo  Aço-carbono 
Número de placas (catodos/ anodos) 2/ 2 
Espaçamento entre as placas (cm) 1,0 
Área molhada dos eletrodos (cm2) 161 
Volume da amostra (L) 1,3 
Volume de lodo sedimentado (ml/L) 300 
Densidade de potência (W.h/L) 23,44 
DQO mg O2/L (AB) 7600 
DQO mg O2/L (AT) 2300 
Sólidos em suspensão mg/L (AB) 67 
Sólidos em suspensão mg/L (MIS) 11915 
Amônia, mg NH3/L (AB) 5229 
Amônia, mg NH3/L (AT) 4127 
Desgaste do eletrodo, mg Fe/L 30 

                       AB. Amostra bruta; MIS.Mistura após o tratamento. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Lodo gerado na   Figura 4.2 – Lodo flotado e  Figura 4.3 – Lodo sedimentado    
eletrocoagulação.  sedimentado. por 2 horas. 
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Tabela 4.5 - Experimentos eletrolíticos para remoção da matéria orgânica  
(chorume coletado no aterro de Gramacho em 04/07/03). 

 

                       Parâmetros        Resultados 

Data do teste 08/07/03 

pH inicial, a 25oC 8,16 

pH final, a 25oC 8,90 

Temperatura inicial, oC 22,8 

Temperatura final, oC 30,0 

Condutividade, µS/cm 19420 

Tempo de retenção (min.) 20 

Intensidade de corrente (A) 22,9-24,6 

Diferença de potencial (V) 4,5-4,6 

Material das placas de eletrodo  Aço-carbono 

Número de placas (catodos/ anodos) 2/ 2 

Espaçamento entre as placas (cm) 1,0 

Área molhada dos eletrodos (cm2) 161 

Volume da amostra (L) 1,5 

Volume de lodo sedimentado (ml/L) 300 

Densidade de potência (W.h/L) 23,76 

DQO mg O2/L (AB) 3800 

DQO mg O2/L (AT) 2700 

Sólidos em suspensão mg/L (AB) 38 

Sólidos em suspensão mg/L (MIS) 13610 

Amônia, mg NH3/L (AB) 2201 

Amônia, mg NH3/L (AT) 1816 

Desgaste do eletrodo, mg Fe/L 92 
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Tabela 4.6 - Experimentos eletrolíticos para remoção da matéria 
orgânica do chorume coletado no aterro de Gramacho 

 

Parâmetros Resultados 
Data do teste 08/07/03 

pH inicial, a 25oC 8,29 

pH final, a 25oC 9,66 

Temperatura inicial, oC 22,0 

Temperatura final, oC 31,0 

Condutividade, µS/ cm 20260 

Tempo de retenção (min.) 30 

Intensidade de corrente (A) 20-,6-21,7 

Diferença de potencial (V) 4,3-4,6 

Material das placas de eletrodo  Aço-carbono 

Número de placas (catodos/ anodos) 2/ 2 

Espaçamento entre as placas (cm) 1,0 
Área molhada dos eletrodos (cm2) 161 

Volume da amostra (L) 1,5 

Volume de lodo sedimentado (ml/L) 300 

Densidade de potência (W.h/L) 31,02 

DQO mg O2/L (AB) 3550 

DQO mg O2/L (AT) 2800 
Sólidos em suspensão mg/L (AB) 57 

Sólidos em suspensão mg/L (MIS) 7850 

Amônia, mg NH3/L (AB) 2472 

Amônia, mg NH3/L (AT) 1953 

Desgaste do eletrodo, mg Fe/L 123 

                      
      AB. Amostra bruta (coletada na saída da lagoa de equalização); MIS.Mistura após o  
      tratamento. 
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Tabela 4.7 - Experimentos eletrolíticos para remoção de matéria orgânica do  
chorume coletado em Piraí, RJ. 

 

                 Parâmetros             Resultados 

Datas dos testes 09/ 06/ 03 09/06/03 

pH inicial, a 25oC 7,78 7,78 

pH final, a 25oC 8,74 8,76 

Temperatura inicial, oC 22 22 

Temperatura final, oC 22 - 

Tempo de retenção (min) 5 20 

Condutividade, µS/cm 7800 7830 

Intensidade de corrente (A) 4,5 4,7 

Diferença de potencial (V) 6,7 9,2 

Material das placas de eletrodo  aço carbono aço carbono 

Espaçamento entre as placas (cm) 1,0 1,0 

Número de placas de eletrodo 2/2 2/2 

Área molhada dos eletrodos (cm2) 116 135 

Volume da amostra (ml) 1400 1400 

Volume de lodo sedimentado (ml) 70 270 

Densidade de potência (W.h/L) 2,79 14,41 

DQO mg O2/L (AB) 780 780 

DQO mg O2/L (AT) 800 500 

Cor (AB) 400 400 

Cor (AT) 200 200 

Amônia, mg NH3/L (AB) 2189 2189 

Amônia, mg NH3/L (AT) 1737 1720 

Desgaste do eletrodo, mg Fe/L 6 27 

 
              AB. Amostra bruta; AT Amostra tratada; MIS.Mistura após o tratamento. 
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APÊNDICE 5 

 

RESULTADOS DOS TESTES DE PRECIPITAÇÃO QUÍMICA COM LEITE DE CAL 

 

Foram realizados testes de precipitação química mediante adição gradual de 

leite de cal, obtendo-se aumento do pH e correspondente redução de DQO e Cor. A 

precipitação química objetivou também possibilitar a remoção de amônia por arraste 

com ar (stripping). Seguem-se os resultados dos testes de precipitação química. 

Tabela 5.1. Testes de precipitação química mediante adição gradual de  
leite de cal: aumento do pH e correspondente redução de DQO e Cor. 

Chorume Cal (g/ L) DQO (mg O2 /L) Cor (mg Pt/ L) *1 
pH = 8,0 (chorume bruto) - 2300 2293 
pH = 9,0 - 1300 1790 
pH = 10,0 - 1275 445 
pH =11,0 - 725 262 
pH = 12,0 - 675 233 
pH = 12,5 14,53 575 180 

             Observação:  Amostra coletada em 21/03/03. 
 
 

Tabela 5.2. Precipitação química com leite de cal, para  
amostra coletada em Gramacho (04/04/03). 

Parâmetros Chorume bruto Chorume clarificado 
DQO, mg O2/ L 7600 2600 
pH a 25 oC 8,46 11,0 
Sólidos em suspensão, mg/ L (MIS) - *121920 
Consumo de cal (g/ L) 5,0 - 

               Observação: *1-Mistura após a precipitação com a cal. 
 

Tabela 5.3. Testes de precipitação química por adição gradual de leite de cal: aumento 
do pH e respectiva redução de DQO (chorume de Gramacho, coletado em 24/04/03). 

Parâmetro 
Chorume 

bruto 
Chorume clarificado 

DQO, mg O2/ L  2600 1900 1800 1750 1650 1567 
pH a 25oC 8,50 9,0 10,0 11,0 12,0 12,5 

 

 
Tabela 5.4. Testes de precipitação química por adição gradual de leite de cal: aumento 
do pH e respectiva redução de DQO (chorume de Piraí, RJ, coletado em 05/06/03). 

Parâmetro Chorume 
bruto 

Chorume clarificado 

DQO, mg O2/ L  780 680 580 560 560 
pH a 25oC 7,78 9,0 10,0 11,0 12,0 
Consumo de cal (g/ L) 6,7 - - - - 
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Tabela 5.5. Comparação entre diversas combinações de tratamentos (amostra coleta-
da em 01/07/03, na saída da lagoa de equalização da ETC de Gramacho). 

 

Parâmetros 

Resultados 

Chorume 
bruto  

Precipitação 
química com 

cal 
Eletrocoagulação 

Precipitação 
química do 

eletrocoagulado 
DQO, mg O2/ L 3550 2875 2800 2550 

pH a 25oC 8,29 11,00 9,18 9,59 

Sólidos em suspensão, mg/L 57 41481 7850 16460 

Consumo de cal (g/ L) - 33,0 - 6,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.1 – Cor aparente do chorume bruto e das amostras tratadas por 

 precipitação química e eletrocoagulação, referentes aos testes da Tabela 5.5. 
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Tabela 5.6. Comparação entre diversas combinações de tratamentos (amostra coleta-
da em 01/07/03, na saída do canal de drenagem do aterro de Gramacho). 

  

Parâmetros 

Resultados 

Chorume 
bruto 

Precipitação 
química com 

cal 
eletrocoagulação 

Precipitação 
química do 

eletrocoagulado 
DQO, mg O2/ L 3800 2500 2700 2500 
pH a 25oC 8,16 11,06 9,17 9,59 
Sólidos em suspensão, mg/L 38 47919 13610 25484 
Consumo de cal (g/ L)  33,0 - 7,2 

 

Tabela 5.7 – Composições percentuais dos lodos gerados por precipitação química, 
coletados no tanque de sedimentação preliminar da ETC de Gramacho. 

 

Parâmetros 
Lodo 

Sedimentado Flotado 

Cálcio, % 62,62 88,35 

Cinzas, % 96,55 94,77 

Matéria volátil, % 3,45 5,23 

 
Tabela 5.8 – Dados do tratamento primário atualmente em operação na ETC de Gra-

macho (precipitação química com leite de cal), ano de 2003. 
 

Parâmetros 
Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4 

Bruto Tratado Bruto Tratado Bruto Tratado Bruto Tratado 

DQO 2300 1050 4400 2650 3500 2750 5400 2833 

pH 8,33 12,15 8,15 11,27 8,32 12,19 8,12 11,84 

Amônia 1209 385 1359 1218 1926 1018 1736 847 

Condutividade 18340 14570 17950 14150 16610 15850 19960 13880 

Eficiência (%) 54,30 39,80 21,40 58,30 

 
       Observação: A eficiência (%) corresponde à redução da DQO. 
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APÊNDICE 6 

DADOS OBTIDOS NOS TESTES DE REMOÇÃO DE AMÔNIA POR ARRASTE COM 

AR (STRIPPING) 

Os resultados experimentais apresentados neste Apêndice foram usados no 

cálculo das taxas (velocidades) de remoção de amônia, apresentados no Capítulo 6. 

Todos os resultados relatados referem-se às amostras de chorume coletadas no aterro 

de Gramacho. 

6.1. Testes de remoção de amônia por stripping, com aquecimento  

Tabela 6.1 – Resultado do experimento a (50oC). 

Tempo de aeração (min) 
/aquecimento(50oC) 

mg NH3-N/ L C/ Co Ln C/ Co K min -1 

Início (chorume bruto) 1790 1,0000 0 - 
120 1500 0,8379 -0,1768  
240 1370 0,7653 -0,2674  
360 1220 0,6815 -0,3834  
480 1040 0,5810 -0,5430 -0,0012 

         Observação: A concentração de amônia na amostra de chorume bruto corresponde à concentração  
         de início do experimento. 
 

Tabela 6.2 - Resultado do experimento a (60oC). 

Tempo de aeração (min)/ aqueci-
mento(60oC) 

mg NH3-N L C/ Co Ln C/ Co K min -1 

Início (chorume bruto) 1790 1,0000 0 - 
120 1428 0,7977 -0,2260  
240 1274 0,7117 -0,3400  
360 902 0,5039 -0,6853  
480 633 0,3536 -1,0395 -0,0018 

        Observação: A concentração de amônia na amostra de chorume bruto corresponde à concentração  
        de início do experimento. 
 

Tabela 6.3 - Resultado do experimento a (80oC). 

Tempo de aeração (min)/ aqueci-
mento(80oC) 

mg NH3-N/ L C/ Co Ln C/ Co K min -1 

Início 1790 1,0000 0 - 
120 308 0,1720 -1,7602  
240 101 0,0564 -2,8752  
360 18 0,0100 -4,6051  
480 6 0,0033 -5,7138 -0,0128 
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6.2. Testes de remoção de amônia por stripping após alcalinização com leite 

de cal, realizadas em diversas temperaturas 

Em todos os testes a seguir, as amostras de chorume foram inicialmente alcali-

nizadas com leite de cal e imediatamente foi separada a fase sólida produzida. O s-

tripping com ar, nos valores de pH e temperatura indicados, foi então efetuado na fase 

líquida separada (clarificado). O objetivo do teste referente à Tabela 6.4 foi o de veri-

ficar a redução da concentração da amônia em função da variação do pH, na faixa 

alcalina. 

 
Tabela 6.4 - Remoção da amônia como consequência da simples alcalinização,  

sem stripping, na temperatura ambiente (22oC). 

Parâmetro Chorume bruto Chorume clarificado 

Amônia, mg NH3-N/ L 4497 2981 1611 1377 1258 

pH a 25ºC 8,2 9,0 10,0 11,0 12,0 

 

Tabela 6.5 – Stripping de amônia no pHi =10,03, na temperatura ambiente ( 22oC). 

Tempo de aeração (min)/ mg NH3-N/ L C/ Co Ln C/ Co K min -1 

Início (chorume bruto) 2652 1,0000 0  

60 942 0,3552 -1,0350  

120 383 0,1444 -1,9351  

180 310 0,1168 -2,1472  

240 226 0,0852 -2,4627  

300 9,9 0,0037 -5,5994 -0,0148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 – Variação de amônia em função do stripping referente aos testes 
da Tabela 6.5. 

Variação de Amônia em função da Aeração/Tempo

0

300

600

900

1200

1500

1800

2100

2400

2700

3000

0 1 2 3 4 5 6 7

Tempo (h)

C
on

ce
nt

ra
çã

o 
de

 A
m

ôn
ia

 (
m

g/
L)



 

 
Série Temática: Tecnologias Ambientais 

ANO  2011 - Volume 4  
GIORDANO, G.; BARBOSA FILHO, O.; CARVALHO, R. J. 

 

166 

 

Tabela 6.6 – Resultados dos experimentos de remoção de amônia por  
stripping,após alcalinização, respectivamente a 22oC e 50oC. 

Aeração pH Alc. Total mg CaCO3/ L Amônia mg NH3-N/ L 

Tempo (min.) 220C 500C*1 220C 500C 220C 500C 
Início*2   - - 4497 4497 

30 12,57 12,30 3072 3072 1359 1359 
60 12,18 11,93 2329 1764 467 441 
120 11,97 11,58 1026 728 449 156 
180 11,41 11,09 991 426 422 46 
240 9,18 10,81 500 421 395 4,2 
300 8,69 9,25 476 412 281 3,4 

        Observação:  *1- O pH de 12,3 foi obtido após a estabilização da temperatura a 50 oC.  
        *2 – A   concentração referente ao início é a do chorume bruto. 
 

Tabela 6.7 - Stripping  de amônia com pHi =12,53 e temperatura de 22oC 

Tempo de aeração (min)/ 
temp.ambiente 

mg NH3-N/ L C/ Co Ln C/ Co K min -1 

Início (chorume bruto) 4497 1,0000 0 - 
30 1359 0,3022 -1,1966 - 
60 467 0,1038 -2,2652 - 
120 449 0,0998 -2,3045 - 
180 422 0,0938 -2,3665 - 
240 395 0,0878 -2,4326 - 
300 281 0,0624 -2,7742 -0,0068 

 

Tabela 6.8 - Stripping de amônia com pHi =12,53 e temperatura de 50oC. 

Tempo de aeração (min)/ temp. 
ambiente (50ºC) mg NH3-N/ L C/ Co Ln C/ Co K min-1 

Início (chorume bruto) 4497 1,000 0 - 
30 1359 0,3022 -1,1966 - 
60 441 0,0980 -2,3227 - 
120 156 0,0346 -3,3639 - 
180 46 0,0102 -4,5853 - 
240 4,2 0,0009 -7,0131 - 
300 3,4 0,0007 -7,2644 -0,0181 

 

Tabela 6.9 – Evolução do pH e N-NH3 durante o stripping após a alcalinização,  
a 22oC e 50oC, respectivamente. 

Aeração pH Amônia mg NH3-N/ L 

Tempo (min.) 220C 500C 220C 500C 
Início (chorume bruto) 8,2 8,2 2526 2526 

30 11,0 11,0 1180 1180 
60 9,9 9,8 1164 353 
120 9,6 9,4 783 250 
180 9,3 9,3 618 80 

          Observação: O pH de 11,0 foi obtido após a estabilização da temperatura a 50oC. 
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Tabela 6.10 – Stripping de amônia com pHi =11,0, a 22

oC. 

Tempo de aeração (min)/ 
temp.ambiente(22oC) 

mg NH3-N/ L C/ Co Ln C/ Co K min -1 

Início (chorume bruto) 2526 1,000 0  
30 1180 0,4671 -0,7612  
60 1164 0,4608 -0,7747  
120 783 0,3099 -1,1715  
180 618 0,2446 -1,4081 -0,0138 

 

Tabela 6.11 - Stripping de amônia com pHi =11,0, a 50
oC. 

Tempo de aeração (min)/ 
temp.ambiente(50oC) mg NH3-N/ L C/ Co Ln C/ Co K min -1 

Início (chorume bruto) 2526 1,0000 0  
30 1180 0,4671 -0,7612  
60 353 0,1397 -1,9682  
120 250 0,0989 -2,3136  
180 80 0,0316 -3,4545 -0,0241 

 

 
Tabela 6.12 – Replicação para verificação da reprodutibilidade experimental (*). 

Aeração pH Amônia mg NH3-N/ L 

Tempo (min.) Teste 1  Teste 2  Teste 1   Teste 2 
Início (chorume bruto) 8,2 8,2 2526 2526 

30 12,0 12,0 1202 1202 
60 12,0 12,0 606 606 
120 10,0 10,0 194 225 
180 9,7 9,5 112 192 
240 9,4 9,2 91 91 
300 9,2  87  

          Observação (*): Os testes 1 e 2 foram realizados na temperatura ambiente (22oC), pHi = 8,2. 
 

 
Tabela 6.13 - Stripping de amônia com pHi =12,0 (Teste 1 da Tabela 6.12). 

Tempo de aeração (min)/ 
temp.ambiente mg NH3-N/ L C/ Co Ln C/ Co K min -1 

Início (chorume bruto) 2526 1.0000 0  
30 1202 0,4758 -0,7427  
60 606 0,2399 -1,4275  
120 194 0,0768 -2,5665  
180 112 0,0443 -3,1167  
240 91 0,0360 -3,3242  
300 87 0,0344 -3,3696 -0,0157 
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Tabela 6.14 - Stripping de amônia com pHi =12,0 (Teste 2 da Tabela 6.12). 

Tempo de aeração (min)/ 
temp.ambiente(22oC) 

mg NH3-N/ L C/ Co Ln C/ Co K min -1 

Início (chorume bruto) 2526 1,0000 0  
30 1202 0,4758 -0,7427  
60 606 0,2399 -1,4312  
120 225 0,0890 -2,4191  
180 192 0,0760 -2,5770  
240 91 0,0360 -3,3242 -0,0193 

 
 

Tabelas 6.15 – Evolução do pH e N-NH3 durante o stripping após alcalinização,  
a 22oC. 

Tempo de aeração           pH mg NH3-N/ L 
Início (chorume bruto) 8,00 4585 

30 12,5 1863 
60 12,42 1105 
120 11,98 966 
180 11,56 391 

 

Tabela 6.16 – Stripping de amônia com pHi =12,5, a 22
oC. 

Tempo de aeração (min)/ Temp. 
ambiente (22oC) 

mg NH3-N/ L C/ Co Ln C/ Co K min -1 

Início (chorume bruto) 4585 1,0000 00  
30 1863 0,4063 -0,9006  
60 1105 0,2410 -1,4229  
120 966 0,2106 -1,5577  
180 391 0,0852 -2,4627 -0,0201 

 

Tabelas 6.17 – Evolução do pH e N-NH3 durante o stripping após alcalinização,  
a 22oC. 

Tempo de aeração pH mg NH3-N/ L 
Início (chorume bruto) 7,83 2189 

30 12,00 258 
60 10,98 228 
120 10,52 202 
180 10,01 165 

 

Tabela 6.18 – Stripping de amônia com pHi =12,0, a 22
oC. 

Tempo de aeração (min)/ Temp. 
ambiente (22oC) 

mg NH3-N/ L C/ Co Ln C/ Co K min -1 

Início 2189 1,0000 0  
30 258 0,1178 -2,1387  
60 228 0,1041 -2,2624  
120 202 0,0922 -2,3837  
180 165 0,0753 -2,5862 -0,0358 
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Tabela 6.19 - Stripping  de amônia com pHi =12,3 , resfriamento, aquecimento  

e aeração. 
Tempo de aeração (min)/  Concentrações de amônia mg NH3-N/L 

Aquecimento (oC) 8oC 25oC 33oC 46oC 
Início (chorume bruto) 2291 2291 2291 2291 

30 2275 2175 2175 1708 
60 1870 1790 1697 1584 
90 1850 1613 1182 1156 
120 1791 1591 1168 840 
pH final 11,45 10,85 10,50 10,50 

 

Tabela 6.20 – Stripping de amônia com pHi =12,53, resfriamento a 8oC e aeração. 

Tempo de aeração (min)/ Temp. 
ambiente (22oC) mg NH3-N/ L C/ Co Ln C/ Co K min -1 

Início 2291 1,0000 0 - 
30 2275 0,9930 -0,0070 - 
60 1870 0,8165 -0,2027 - 
90 1850 0,8075 -0,2138 - 
120 1791 0,7817 -0,2462 -0,0023 

 

Tabela 6.21 – Stripping de amônia com pHi =12,3, a 25
oC, com aeração. 

Tempo de aeração (min)/ Temp. 
ambiente (22oC) 

mg NH3-N/ L C/ Co Ln C/ Co K min -1 

Início 2291 1,0000 0 - 
30 2175 0,9493 -0,0520 - 
60 1790 0,7813 -0,2467 - 
90 1613 0,7040 -0,3509 - 
120 1591 0,6944 -0,3647 -0,0034 

 

Tabela 6.22 – Stripping de amônia com pHi =12,3, a 33
oC, com aeração. 

Tempo de aeração (min)/ Temp. 
ambiente (22oC) 

mg NH3-N/ L C/ Co Ln C/ Co K min -1 

Início 2291 1,0000 0 - 
30 2175 0,9493 -0,0519 - 
60 1697 0,7407 -0,3001 - 
120 1182 0,5159 -0,6617 - 
180 1168 0,5098 -0,6736 -0,0049 

 

Tabela 6.23 – Stripping de amônia com pHi =12,3, a 46
oC, com aeração. 

Tempo de aeração (min)/ Temp. 
ambiente (22oC) 

mg NH3-N/ L C/ Co Ln C/ Co K min -1 

Início 2291 1,0000 0 - 
30 1708 0,7455 -0,2936 - 
60 1584 0,6914 -0,3690 - 
90 1156 0,5045 -0,6840 - 
120 840 0,3666 -1,0033 -0,0079 

 


