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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O crescimento populacional acelerado, juntamente com a mudança de hábitos 

devido ao desenvolvimento industrial, gerou um aumento no consumo com 

conseqüente produção de resíduos, dentre os quais o resíduo sólido urbano. Esse 

resíduo gerado tem provocado uma crescente preocupação quanto a necessidade 

de descarte e tratamento adequado do mesmo, de modo a reduzir o impacto ao 

meio ambiente. 

O aterro sanitário, quando feito de acordo com as técnicas adequadas, é uma das 

opções para a disposição final dos resíduos sólidos que é mais utilizado 

mundialmente, com menor custo de implantação e operação quando comparada às 

tecnologias modernas como os incineradores. Embora, na união européia predomine 

o uso de incineradores. 

A massa de resíduo aterrada em aterros sanitários sofre processos de 

transformação ao longo do tempo, devido a ação dos microrganismos presentes no 

solo. A decomposição biológica da massa aterrada de resíduos sólidos gera como 

um dos produtos finais, um líquido de cor escura e odor desagradável denominado 

lixiviado. 

O lixiviado do aterro poderá ser uma fonte de poluição de águas superficiais, pois 

contém altas concentrações de compostos orgânicos, concentrações elevadas de 

amônia e eventual presença de metais pesados. Portanto, faz-se necessária a coleta 

adequada do lixiviado e seu posterior tratamento antes de ser lançado ao meio 

ambiente. 

No Estado de São Paulo, o lançamento de efluentes está submetido aos padrões 

preconizados pelas legislações federais (Resoluções CONAMA 357/2005 e 

397/2008) e estadual (Decreto 8468 de 1976). 

O tratamento físico-químico, através do processo de coagulação, tem sido um dos 

métodos empregados na remoção de compostos recalcitrantes e metais pesados do 

lixiviado de aterro estabilizado ou pré-tratados pelos processos biológicos. O 

coagulante cloreto férrico tem apresentado melhor eficiência de remoção da matéria 
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orgânica não biodegradável, que confere cor ao efluente final de estações de 

tratamento biológico tratando lixiviado de aterro sanitário. (AZIZ, et al, 2007; 

MARAÑON, et al, 2008; KURNIAWAN; LO; CHAN, 2006; AMOKRAME; COMEL; 

VERON, 1997). 

O lixiviado de aterro também contém altas concentrações de nitrogênio amoniacal, 

que, se for descartado sem tratamento, poderá desencadear o fenômeno de 

eutrofização (excesso de nutrientes no corpo d’água, que estimula o crescimento 

excessivo de algas e conduz todo ecossistema aquático ao desequilíbrio). Esse 

nitrogênio amoniacal poderá ser removido através de tratamentos biológicos ou 

físico-químicos. Estudos prévios com tratamento biológico convencional em sistemas 

de lodo ativado mostram que sua eficiência de tratamento é afetada quando o 

lixiviados de aterro contém altas concentrações de amônia. Conduzindo um 

experimento em escala de laboratório Li et al. (1999) observaram que a remoção de 

DQO declinou de 95,1% para 79,1% quando concentrações de amônia aumentaram 

de 50 para 800 mg N-NH3/L. Uma das alternativas de remoção do nitrogênio 

amoniacal, à montante de sistemas biológicos de tratamento, é o processo de 

stripping (transferência da amônia da fase líquida para gasosa, manipulando o pH do 

despejo), porém, esse processo de tratamento libera amônia para a atmosfera, o 

que não é recomendado. 

Uma das alternativas desenvolvidas recentemente é a precipitação química da 

amônia na forma de cristais do mineral estruvita, uma experiência pioneira no Japão 

mostra que o lodo químico gerado pode ser utilizado como insumo para fabricação 

de fertilizante. (LI; ZHAO, 2001). 

Essa pesquisa propôs a investigação da remoção de cor presente no efluente do 

reator biológico em bateladas seqüenciais, pré-tratando lixiviado de aterro sanitário, 

através de processo de coagulação-floculação.  

Nessa pesquisa também foi investigada a possibilidade de remoção da amônia 

presente no efluente de uma lagoa aerada, tratando previamente o lixiviado de 

aterro sanitário, através do processo de precipitação química do mineral estruvita. 

 

 

 

 

 



   

 3

  

 

 

2 OBJETIVO 

 

2.1 Objetivo geral 

 

A presente pesquisa tem como objetivo investigar: 

• a remoção de cor, relacionada com a presença de compostos recalcitrantes 

no lixiviado de aterro sanitário pré-tratado em reator de lodo ativado em 

batelada seqüenciais; 

•  a remoção de amônia no efluente de uma lagoa aerada através do processo 

de formação e precipitação química de cristais do mineral estruvita. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Avaliar os resultados de ensaios em testes de jarros, a fim de investigar o 

potencial de alguns coagulantes na remoção de cor presente no efluente do reator 

em bateladas seqüenciais tratando lixiviado de aterro. 

 Avaliar a dosagem de coagulante apropriada para a remoção de cor no 

efluente. 

 Avaliar a influencia do pH no tratamento por coagulação. 

 Avaliar as condições de mistura do teste com jarros. 

 Avaliar as dosagens de reagentes, necessárias para precipitação da amônia, 

adicionadas no efluente de lagoa aerada. 

 Avaliar a influencia do pH no tratamento por precipitação química. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

3.1 Disposição e processamento dos resíduos sólidos 

 

Além das preocupações quanto ao lançamento de efluentes domésticos, industriais 

e de resíduos de atividades agrícolas interferindo na qualidade das águas nas 

bacias, uma crescente atenção tem sido dada para o manejo e tratamento adequado 

dos resíduos sólidos de modo a causar o menor impacto negativo. Nas cidades, a 

ineficiência na coleta, no tratamento e na disposição final dos resíduos sólidos vem 

causando a poluição dos corpos d’água superficiais e subterrâneos, comprometendo 

o aproveitamento dos mananciais e causando problemas de saúde pública. As 

águas pluviais que atravessam os lixões e os depósitos inadequados de resíduos 

sólidos urbanos transportam um líquido de cor escura e odor desagradável 

característico dos materiais orgânicos em decomposição e elevada carga poluente. 

Segundo o IBGE, 2000 (Tabela 3.1) o tratamento do resíduo sólido coletado no país 

é, predominantemente, a deposição no solo. Cerca de 21,1% do resíduo coletado é 

depositado em lixões, 37,0% em aterros controlados e 36,2% em aterros sanitários. 

O restante, 2,9% dos resíduos são encaminhados para o processo de 

compostagem, 0,5% são incinerados e outras parcelas são depositadas em locais 

inadequados ou utilizam-se outras formas para eliminá-lo como a queima sem o 

controle adequado. 
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Tabela 3.1a – Quantidade diária de resíduo coletado, por unidade de destino 
final do resíduo sólido coletado, segundo as Regiões – 2000 

Região 

Quantidade diária de resíduo sólido coletado (t/dia) 

Total 

Unidade de destino final do resíduo  coletado 

Vazadouro 

a céu aberto 

(lixão) 

Vazadouro em 

áreas alagadas 

Aterro 

controlado 

Aterro 

sanitário 

Brasil 228.413 48.322 233 84.575 82.640 

Norte 11.067 6.279 56 3.134 1.469 

Nordeste 41.557 20.043 45 6.072 15.030 

Centro-

oeste 

14.296 3.131 8 4.684 5.553 

Sul 19.875 5.112 37 4.834 8.046 

Sudeste 141.617 13.756 87 65.851 52.542 

    Fonte: Adaptado do IBGE 2000 

 

Tabela 3.1b – Quantidade diária de resíduo coletado, por unidade de destino 
final do resíduo sólido coletado, segundo as Regiões – 2000 continuação 

Região 

Quantidade diária de resíduo coletado (t/dia) 

Unidade de destino final do resíduo coletado 

Estação de 

compostagem 

Estação de 

Triagem 

Incineração Locais não 

fixos 

Outra 

Brasil 6.550 2.265 1.031 1.230 1.566 

Norte 5,0 - 8 95 20 

Nordeste 74 92 22 128 50 

Centro-

oeste 

685 77 26 105 26 

Sul 347 833 30 120 516 

Sudeste 5.438 1.263 945 781 953 

Fonte: Adaptado do IBGE 2000 

 

De acordo com uma pesquisa conduzida pelo IBGE e apresentada no Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 2006), as principais unidades de 
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processamento de resíduos sólidos no Brasil é a disposição no solo ( ~ 47,4%). 

Dessa parcela, por volta de 39,4% são dispostos em aterros sanitários, 32,4% 

aterros controlados e 28,2% lixões. Esses dados foram obtidos pelo SNIS através de 

um questionário respondido por uma amostra de 247 municípios brasileiros que 

representam municípios de médio e grande porte, refletindo a concentração 

populacional nos maiores centros urbanos, conforme representa a Tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2 – Amostra representativa dos municípios e da população urbana no 
Brasil que responderam questionário sobre disposição e tratamento do 
resíduo sólido gerado 
 

Brasil Amostra publicada Participação 

Quantidade de municípios 5.564 247 4,4% 

População 152.762.669 74.478.803 48,8% 

Fonte: SNIS, 2006. 

  

O aterro sanitário de acordo com critérios de engenharia e normas operacionais para 

gerenciamento, controle e tratamento do resíduo, proporciona confinamento seguro 

dos resíduos sólidos, minimizando riscos à saúde pública e os impactos ambientais 

como: contaminação de águas subterrâneas e superficiais, solo e o ar na vizinhança 

do aterro.(BIDONE, POVINELLI, 1999; QASIN, CHIANG, 1994). 

Os aterros devem apresentar projetos de sistema de drenagem para afastamento de 

águas de chuva, drenagem de fundo para coleta de lixiviado gerado na degradação 

biológica da massa de resíduo  aterrada, sistema de tratamento de lixiviado e 

queima ou aproveitamento energético dos gases produzidos pela massa de resíduo  

em decomposição. (BIDONE, POVINELLI, 1999; QASIN, CHIANG, 1994). 

No estado de São Paulo houve uma evolução na disposição adequada dos resíduos 

sólidos em aterros sanitários. Em 1997 a Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Ambiental (CETESB) iniciou o inventário com informações sobre as condições 

ambientais e sanitárias dos locais de disposição dos resíduos sólidos. No ano de 

1997, o estado de São Paulo gerava 18.232 t/dia enquanto em 2007 gerou por volta 

de 28.505 t/dia. A importância do inventário pode ser expressa pelos resultados 
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atuais, pois em 1997 cerca de 10,9% do resíduo sólido gerado era disposto 

adequadamente frente a 81,4% em 2007 (CETESB, 2007). 

O resíduo gerado na cidade de São Paulo é coletado e encaminhado a três aterros 

sanitários, dos quais, dois são operados pelo Departamento de Limpeza Urbana 

LIMPURB (Bandeirantes e São João) e um (Caieiras) é operado por uma empresa 

particular. Todos os três aterros foram enquadrados, segundo a CETESB, como 

aterros adequados, com Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos (IQR) maior que 

8,8. O índice IQR (Tabela 3.3) é calculado através do preenchimento de requisitos 

de um questionário da CETESB, observando as características do local, a 

infraestrutura implantada e as condições operacionais. A Tabela 3.4 mostra a 

quantidade de resíduo recebido por dia em cada aterro e o índice apresentado pela 

CETESB nos inventários de 2006 e 2007. O aterro Bandeirantes não foi avaliado no 

inventário de 2007, provavelmente devido ao esgotamento da sua capacidade de 

receber resíduo. 

 

Tabela 3.3 – Índice de qualidade de aterro de resíduos 
IQR Condições 

0,0 – 6,0 Inadequadas 

6,1 – 8,0 Controladas 

8,1 – 10,0 Adequadas 

Fonte: CETESB (2006) 
 

 

Tabela 3.4 – Relação de aterros que recebem resíduo sólido da cidade de São 
Paulo, com as respectivas quantidades e seus índices (IQR) 

ATERRO Inventário 2006 Inventário 2007 

Resíduo recebido 

(t/dia) 

IQR1 Resíduo recebido 

(t/dia) 

IQR* 

Bandeirantes2 5.000 9,1 - - 

Caieiras 2.000 9,6 9.500 9,6 

São João 6.000 8,8 3.200 8,8 

1 – Índice da CETESB para classificação da qualidade do aterro;  

2 – Aterro esgotado sua capacidade de receber resíduos sólidos. 
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3.2 Formação do lixiviado de aterro sanitário e sua composição 

 

A massa de resíduo, no interior do aterro, sofre a degradação em três estágios 

importantes: decomposição aeróbia, decomposição anaeróbia acetogênica e 

decomposição anaeróbia metanogênica. 

Durante o primeiro estágio predomina a decomposição aeróbia. É uma fase muito 

curta, devido aos limites da quantidade de oxigênio presente no meio. Durante essa 

fase, a temperatura do aterro eleva-se acima da temperatura ambiente e são 

esperadas altas concentrações de sais dissolvidos, entre outros, bem como muita 

formação de gás carbônico (CO2) e hidrogênio. (QASIN, CHIANG, 1994; LO, 1996).  

O segundo estágio é a degradação anaeróbia acetogênica. As bactérias facultativas 

anaeróbias convertem o material orgânico particulado em compostos dissolvidos de 

menor peso molecular, para ser absorvido pelas bactérias fermentativas e 

transformadas em substâncias simples como os ácidos graxos voláteis (AGV), ácido 

acético, dióxido de carbono (CO2), hidrogênio, amônia (NH3), gás sulfídrico (H2S), 

entre outros. Nessa fase, segundo Qasin, Chiang (1994) o pH da massa de resíduo 

reduz para valores entre 4,0 e 5,0 devido a grande produção de ácido acético, AGV 

e CO2. Esse pH baixo contribui para dissolução da matéria inorgânica que junto com 

os ácidos voláteis geram fortes ligações iônicas. Nessa fase, que pode durar por 

alguns anos, as concentrações de Demanda Química de Oxigênio (DQO) e a DBO 

do lixiviado gerado são altas. 

No último estágio, denominado degradação anaeróbia metanogênica, os compostos 

orgânicos formados na fase anterior começam a ser consumidos pelos organismos 

estritamente anaeróbios, denominados arqueas metanogênicos, que produzirão o 

metano (CH4), CO2 e água (H2O). Nesta etapa o pH eleva-se, um forte indicativo da 

atividade metanogênica, pois essas bactérias requerem um pH próximo do neutro. 

Essa decomposição poderá durar por vários anos, enquanto tiver material disponível 

para a atividade bacteriana. (QASIN, CHIANG, 1994) 

O líquido resultante da decomposição da massa de resíduo aterrada e da infiltração 

de água de chuva no interior do aterro arrastando os poluentes resultantes da 

degradação, denomina-se lixiviado. O lixiviado é um líquido de cor escura e odor 
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desagradável, constituído por uma mistura de altas concentrações de contaminantes 

orgânicos e inorgânicos como: substancias húmicas, nitrogênio amoniacal, metais 

pesados, que necessitam ser removidos antes do descarte no meio ambiente. 

(WISZNIOWSKI, et al 2006) 

A qualidade e a quantidade do lixiviado produzido dependem de inúmeros fatores 

como composição do resíduo aterrado (resíduo sólido domiciliar, comercial, 

industrial, limpeza de áreas de jardinagem, recebimento de lodo de ETA e ETE, 

resíduos de incineradores), regime de chuvas e precipitação anual, escoamento 

superficial, evapotranspiração, tipo de solo (infiltração, permeabilidade), fração da 

matéria orgânica e umidade inicial da massa de resíduo, temperatura, idade do 

aterro, tipo de cobertura e profundidade, entre outros. A idade do aterro é um 

importante fator de interferência na qualidade do lixiviado, influenciando, portanto, na 

escolha do tratamento que será utilizado. (QASIN, CHIANG, 1994, IPT/CEMPRE, 

2000; LO, 1996). Aterros mais jovens apresentam altas concentrações de matéria 

orgânica facilmente biodegradável podendo ser removidos através do tratamento 

biológico, porém aterros mais velhos o material aterrado encontra-se praticamente 

estabilizado, ou seja, a maior parcela da matéria orgânica é constituída de 

compostos recalcitrantes, o qual estes são removidos apenas por processos físico-

químicos como: coagulação-floculação, oxidação avançada, etc. Entretanto, além da 

idade do aterro deve-se levar em consideração se o mesmo ainda está em atividade, 

ou seja, não esgotou a capacidade de receber resíduo. Aterros que ainda recebe a 

massa de resíduo, a constituição do lixiviado difere das características tanto de 

aterros jovens como aterros velhos, sendo, portanto classificados como aterros 

intermediários. 

Na Tabela 3.5 verificam-se os principais parâmetros dos lixiviados de aterros 

sanitários relacionados com sua idade. Segundo Kurniawan et al (2006), aterros 

jovens são aterros com idade inferior a um ano, aterros intermediários são aterros 

com idade entre um e cinco anos e aterros estabilizados são aterros com idade 

superior a cinco anos. 

A relação DBO/DQO de lixiviado de aterros mais jovens é alta, indicando a presença 

de grande quantidade de matéria orgânica biodegradável. Entretanto, aterros 

antigos, onde a massa de resíduo aterrada já está praticamente estabilizada, a 

relação DBO/DQO do lixiviado é baixa, o que indica grande quantidade de material 

recalcitrante. 
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Tabela 3.5 – Composição de diferentes tipos de lixiviado de aterro 

Parâmetros 
Tipo de aterro 

Jovem Intermediário Estabilizado 
A B A A B 

pH <6,5 8,2 -8,3 6,5-7,5 >7,5 8,2-8,3 

Cor (U PtCo)  2.800-3.000   5.325-5.679 

DQO (mgO2/L) >15.000 18.500-20.000 3.000-15.000 <3.000 4.652-5.015 

DBO (mgO2/L) - 9.920-10.000 - - 650-690 

DBO/DQO 0,5-1,0 0,5-0,6 0,1-0,5 <0,1 0,1 

COT/DQO <0,3 - 0,3-0,5 >0,5 - 

N-NH3 (mg/L) <400 2.400-2.540 NA >400 2.900-3.000 

Metais pesados 

(mg/L) 

>2 - <2 <2 - 

   Fontes: A – Kurniawan(2005); B – Marañon (2008) 

 

No Brasil, estudos foram feitos para caracterizar o lixiviados dos principais 

aterros brasileiros. A Tabela 3.6 apresenta a composição desses lixiviados, onde os 

valores apresentados são indicativos das possíveis variações encontradas nesse 

efluente para diferentes aterros no Brasil. 
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Tabela 3.6 – Variação da composição do lixiviado gerado em aterros brasileiros 
Variável Faixa máxima Faixa mais 

provável 
FVMP* 

pH 5,7 - 8,6 7,2 - 8,6 78% 

Alcalinidade total (mg/L de 

CaCO3 ) 

750 - 11400 750 - 7 100 69% 

Dureza (mg/L de CaCO3) 95 - 3100 95 - 2 100 81% 

Condutividade (μS/cm) 2950 - 2500 2950 - 17 660 77% 

DBO (mg/Lde O2) < 20 - 30 000 < 20 - 8 600 75% 

DQO (mg/L de O2) 190 - 80 000 190 - 22 300 83% 

Óleos e graxas (mg/L) 10 - 480 10 - 170 63% 

Fenóis (mg/L de C6H5OH) 0,9 - 9,9 0,9 - 4,0 58% 

NTK (mg/L de N) 80 - 3 100 Não há - 

N-amoniacal (mg/L de N) 0,4 - 3 000 0,4 - 1 800 72% 

N-orgânico (mg/L de N) 5 - 1 200 400 - 1 200 80% 

N-nitrito (mg/L de N) 0 - 50 0 - 15 69% 

N-nitrato (mg/L de N) 0 - 11 0 - 3,5 69% 

P-total (mg/L) 0,1 - 40 0,1 -15 63% 

Sulfeto (mg/L) 0 - 35 0 - 10 78% 

Sulfato (mg/L) 0 -5 400 0 - 1 800 77% 

Cloreto (mg/L) 500 - 5 200 500 - 3000 72% 

Sólidos totais (mg/L) 3 200 - 21 900 3 200 - 14 400 79% 

Sólidos totais fixos (mg/L) 630 - 20 000 630 - 5 000 60% 

Sólidos totais voláteis (mg/L) 2 100 - 14 500 2 100 - 8 300 74% 

Sólidos suspensos totais 

(mg/L) 

5 - 2 800 5 - 700 68% 

Sólidos suspensos voláteis 

(mg/L) 

5 - 530 5 - 200 62% 

Ferro (mg/L) 0,01 - 260 0,01 - 65 67% 

Manganês (mg/L) 0,04 - 2,6 0,04 - 2,0 79% 

Cobre (mg/L) 0,005 - 0,6 0,05 - 0,15 61% 

Níquel (mg/L) 0,03 - 1,1 0,03 - 0,5 71% 

Cromo (mg/L) 0,003 - 0,8 0,003 - 0,5 89% 

Cádmio (mg/L) 0 - 0,26 0 - 0,065 67% 

Chumbo (mg/L) 0,01 - 2,8 0,01 - 0,5 64% 

Zinco (mg/L) 0,01 - 8,0 0,01 - 1,5 70% 

*FVMP: Freqüência de ocorrência dos valores mais prováveis. Fonte: SOUTO et al. (2007) 
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3.3 Necessidade de Tratamento do Lixiviado frente à Legislação 

 

 

Devido a elevada carga orgânica, altas concentrações de amônia, eventual presença 

de metais pesados e cor pronunciada no lixiviado de aterro (Tabela 3.5 e 3.6), há a 

necessidade de tratamento do lixiviado antes do seu lançamento no meio líquido. 

Elevadas concentrações de nitrogênio amoniacal favorecem a eutrofização com 

conseqüente depleção da qualidade e inviabilização dos usos previstos para o corpo 

d’água. As elevadas cargas orgânicas provocam uma depleção do oxigênio 

dissolvido no corpo receptor comprometendo o equilíbrio do ecossistema local.  

Em face dos problemas de saúde pública e a preservação de mananciais, padrões e 

normas restritivas têm sido regulamentadas por órgãos ambientais no que se refere 

ao lançamento de efluentes em corpos d’água. 

A Resolução CONAMA 357/2005 (alterada recentemente pela Resolução 397/2008) 

 em seu artigo 34, estabelece que os efluentes de qualquer fonte poluidora, só 

poderão ser lançados diretamente ou indiretamente no corpo d’água, desde que 

obedeçam as condições e padrões previstos nesse artigo. São condições de 

lançamento do lixiviado de aterro sanitário: 

  O efluente não deverá causar ou ter potencial para causar efeitos tóxicos aos 

organismos aquáticos no corpo receptor, de acordo com critérios de toxidade 

estabelecidos pelo órgão ambiental competente. 

 O lixiviado ao ser lançado deverá ter pH entre 5,0 e 9,0. 

 Obedecer aos padrões de restrição, para o lançamento do efluente, 

preconizados pela Resolução do CONAMA 357/2005 e mantido na Resolução 

397/2008, onde os limites dos principais poluentes, presentes no lixiviado de aterros 

sanitários, estão na Tabela 3.7. 
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Tabela 3.7 - Valores máximos para padrões de lançamento dos principais 
poluentes presentes no lixiviado de aterro sanitário 

Parâmetro Valores Máximos 

Bário total 5,0 mg/L Ba 

Cádmo total 0,2 mg/L Cd 

Chumbo total 0,5 mg/L Pb 

Cobre dissolvido 1,0 mg/L Cu 

Cromo hexavalente 0,1 mg/L Cr+6 

Cromo trivalente 1,0 mg/L Cr+3 

Ferro dissolvido 15 mg/L Fe 

Manganês dissolvido 1,0 mg/L Mn 

Mercúrio total 0,01 mg/L Hg 

Níquel total 2,0 mg/L Ni 

Nitrogênio Amoniacal Total 20,0 mg/L N 

Prata total 0,1 mg/L Ag 

Zinco Total 5,0 mg/L Zn 

    Fonte: Adaptado da Resolução CONAMA 397/2008. 

 

O lançamento de efluentes, em um determinado corpo receptor, deve observar, 

também, os padrões referentes à classe de enquadramento do curso d’água em 

questão. O artigo. 42 da Resolução CONAMA 357/2005 estabelece que: enquanto 

não aprovados os respectivos enquadramentos, as águas doces serão consideradas 

classe 2. Os padrões estabelecidos para classificação dos cursos d’água (que 

provavelmente irão receber o efluente de tratamento do lixiviado), para compostos 

usualmente presentes no lixiviado dos aterros sanitários, estão apresentados na 

Tabela 3.8. 
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Tabela 3.8 – Padrões para cursos d'água classe 02 

Parâmetro Valores Máximos 

Nitrogênio amoniacal total 

3,7mg/L N, para pH < 7,5 

2,0 mg/L N, para 7,5 < pH < 8,0 

1,0 mg/L N, para 8,0 < pH < 8,5 

0,5 mg/l N, para pH > 8,5 

Fósforo total (ambiente lêntico)  0,05 mg/L P 

Fósforo total (ambiente intermediário, tempo de 

residência entre 2 e 40 dias, tributários direto 

de ambiente lêntico)  

0,075 mg/L P 

Fósforo total (ambiente lótico e tributários direto 

de ambiente intermediário) 

0,15 mg/L P 

DBO 5 dias a 20°C ≤ 5,0 mg/L O2 

Nitrato 10,0 mg/l N 

Nitrito 1,0 mg/l N 

Lítio total 2,5 mg/L Li 

Cádmio total 0,001 mg/L Cd 

Chumbo total 0,01 mg/L Pb 

Cromo total 0,05 mg/L Cr 

Zinco Total 0,18 mg/L Zn 

Cor ≤ 75 mg/L PtCo 

   Fonte: Adaptado da Resolução CONAMA 357/2005. 

 
No estado de São Paulo, além de submetidos aos padrões preconizados na 

legislação federal (Resolução CONAMA 357/2005), os sistemas de tratamento de 

lixiviado de aterro sanitário devem alcançar a redução das concentrações de 

poluentes até os limites estabelecidos no Decreto Estadual 8468/76, prevalecendo, 

entre legislação federal e a estadual (Decreto 8468/76), aquela mais restritiva. 

O Decreto Estadual 8468/76 estabelece como medida de controle da matéria 

orgânica presente em efluentes a serem lançados no corpo receptor o parâmetro 

DBO de cinco dias a 20ºC (DBO5,20ºC), e determina que sejam lançados efluentes 

com valores máximos até 60 mgO2/L ou, que o efluente de sistemas de tratamento 
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de águas residuárias tenham reduzido a carga poluidora em termos de DBO5,20ºC, do 

despejo, em no mínimo 80%. Esse Decreto também apresenta os padrões máximos 

para compostos nitrogenados, na classificação da qualidade da água doce classe 2,  

no estado de São Paulo ( ver Tabela 3.9). 

 

Tabela 3.9 – Padrões para compostos nitrogenados em cursos d'água doce 
classe 2 para o estado de São Paulo 

PARÂMETRO 
Águas doces Classe 2 

Nitrato 10,0 mg/lL N 

Nitrito 1,0 mg/L N 

Amônia 0,5 mg/L N 

Fonte: Adaptado do Decreto 8.468 de 8 de setembro de 1976, Legislação Ambiental do 
Estado de São Paulo. 

 

Um outro parâmetro importante a ser observado no lançamento de efluentes no 

corpo d’água é a cor escura pronunciada presente no lixiviado do aterro sanitário. 

Esta cor esta associada à presença de material coloidal orgânico (substâncias 

húmicas) e inorgânico. Segundo Piveli, Kato (2006) a cor associa-se a problemas de 

dificuldade de penetração da luz no corpo d’água e presença de compostos 

recalcitrantes que em geral são tóxicos aos organismos aquáticos. 

Segundo a Resolução CONAMA 357/2005, o lançamento do efluente tratado em rios 

de classe 2 e posteriormente a mistura no corpo d’água deverá obedecer uma 

medida de cor ≤ 75 mg/L Pt-Co, do contrário, o efluente não poderá ser descartado 

no rio. 
Outro aspecto importante a ser observado em lixiviados é a presença de metais pesados 

decorrentes dos resíduos de baterias de aparelhos celulares, computadores, etc e que deve 

ser tratado para que não venha a contaminar os corpos d’água. 
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3.4 Tipos de tratamento de lixiviado de aterro sanitário 

 

 

Antes da definição de um determinado tipo de tratamento para o lixiviado de aterros 

sanitários, as características desse despejo deverão ser conhecidas, bem como o 

grau de tratamento desejado. As informações deverão ser levantadas a respeito das 

alternativas de descarte do efluente tratado, as limitações de lançamento no ponto 

escolhido, e os custos que serão investidos no tratamento. Deve-se também 

considerar as mudanças (estabilização) que o lixiviado irá sofrer ao longo dos anos 

em função da própria idade do aterro. 

Uma das alternativas para o tratamento do lixiviado é o lançamento nas redes 

coletoras de esgoto doméstico para posterior tratamento em Estações de 

Tratamento de Esgoto (ETE) ou ainda, tratá-lo separadamente aplicando processos 

de tratamentos biológicos, físico-químicos ou combinação de ambos. 

Em São Paulo, a grande maioria dos efluentes de aterros é lançado em redes 

coletoras de esgoto e conduzidos até as ETEs. Segundo Calli, Mertoglu e Inanc 

(2005), os custos de transporte e da carga de poluição, além dos impactos gerados 

no próprio tratamento de esgotos domésticos, poderão ser reduzidos, se o 

tratamento do lixiviado for realizado separadamente. Vale ressaltar que essa 

afirmação irá depender da tecnologia adotada, pois quando o lixiviado é tratado em 

separado e, posteriormente, descartado em corpos receptores, devem-se adicionar 

unidades de tratamento avançado ao tratamento convencional para que se possam 

alcançar padrões rigorosos de lançamentos.  

O tratamento biológico é o mais recomendado para aterros mais jovens (idade de 

até cinco anos) com altas concentrações de matéria orgânica biodegradável e 

amônia. Já aterros estabilizados e efluentes do tratamento biológico apresentam 

muitos compostos orgânicos recalcitrantes de difícil degradação, sendo aconselhável 

utilizar o tratamento físico-químico (CALLI, MERTOGLU E INANC, 2005; 

WISZNIOWSKI, 2006).  
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3.4.1 Tratamento Biológico aplicado a lixiviado de aterro sanitário 

 

 

O tratamento biológico consiste na promoção do contato entre o líquido lixiviado com 

uma cultura de microrganismos, esses, por sua vez, através das reações de 

metabolismo, transformam quimicamente a matéria orgânica, presente no despejo, 

em produtos finais estáveis, obtendo energia para realização das funções vitais 

(catabolismo) e sintetizando novas células (anabolismo).  

A degradação dos compostos orgânicos pode ser realizada por três grupos 

principais de organismos: 

estritamente aeróbios – utilizam o oxigênio como aceptor de elétrons, oxidando a 

matéria orgânica e resultando como produto final CO2 e H2O e novas células; 

facultativos – podem degradar a matéria orgânica na presença ou não do oxigênio; e  

estritamente anaeróbios – metabolizam a matéria orgânica na ausência do oxigênio 

livre. Através do processo de rearranjo de elétrons na molécula metabolizada, duas 

ou mais moléculas novas se formam e há liberação de energia livre (VAN HAANDEL 

e MARAIS,1999). 

No processo aeróbio (com a presença de oxigênio) 33% do material orgânico é 

transformado em energia e o restante é utilizado para síntese da massa celular, já 

no anaeróbio 90 a 95% é transformado em energia armazenada principalmente na 

forma de metano e apenas 5,0 a 10,0% é sintetizado em novas células. (VAN 

HAANDEL e MARAIS,1999).  

O esquema da figura 3.1 representa o processo de metabolismo do material 

orgânico. 
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Figura 3.1: Representação esquemática dos processos metabólicos  
 Fonte: adaptado do VAN HAANDEL & MARAIS, 1999 

 

O processo biológico é eficaz, principalmente, quando aplicado no tratamento do 

lixiviado de aterro contendo altas concentrações de material orgânico biodegradável. 

Lixiviado de aterros jovens apresentam maior quantidade de compostos orgânicos 

biodegradáveis do que aqueles mais antigos, pois uma grande parcela desses 

compostos foi degradada, resultando em uma relação DBO/DQO menor ou igual a 

0,1 (Tabela 3.4). QASIN, CHIANG (1994) relatam que esse processo de tratamento 

não altera e nem destrói compostos inorgânicos, apenas traços de concentrações 

poderão ser removidos do líquido através da precipitação e adsorção pelas células 

do lodo biológico.  

 

 

3.4.2 Tipos de tratamento biológico aplicados a lixiviado de aterro sanitário 

 

O tratamento biológico, de uma maneira geral, é subdividido em tratamento aeróbio 

e anaeróbio. No processo de tratamento aeróbio, as bactérias oxidam a matéria 

orgânica e o nitrogênio amoniacal na presença de oxigênio livre, resultando como 

produto final CO2, água e formas oxidadas de nitrogênio como nitrito (NO2
-) e nitrato 

Células 
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      + 
Energia 
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Endógeno 
Energia para o  

Meio Ambiente 
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Anaeróbio – 90- 95%
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Aeróbio – CO2 + H2O 

Anaeróbio – CO2 + H2O + CH4 
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(NO3
-). Entretanto, no tratamento anaeróbio, que ocorre sem a presença de oxigênio, 

outro grupo de organismos, denominados anaeróbios (arqueas metanogenicas), 

assimilam e destroem a matéria orgânica resultando em CO2, água e gás metano 

(CH4) (VAN HAANDEL, MARAIS, 1999). 

Os tipos de tratamento biológico mais comumente aplicados para estabilização de 

lixiviados de aterros sanitários são: 

 Reator de lodo ativado operando em bateladas seqüenciais (SBR) 

Vários estudos anteriores têm encontrado como resultados remoção de DBO 

maiores que 90,0% para tempo de detenção hidráulica (TDH) maior que duas horas. 

Laitinem, Luosnsi e Vilen (2006) alcançaram, além da remoção da DBO, remoções 

de 99% para nitrogênio amoniacal aplicando tempo de residência celular ( C) entre 

4 e 8 dias. Klimiuk e Kulikowska (2006) também pesquisaram a remoção de DQO 

em 4 reatores operando em diferentes TDH (2,3,6,12 horas) e diferentes tipos de 

alimentação (alimentação em batelada, alimentação contínua durante o período de 

mistura, alimentação contínua durante a aeração) em cada reator. Os resultados 

foram: maiores remoções de DQO para o reator com maior TDH e, para um mesmo 

TDH a remoção da DQO foi maior quando a alimentação foi contínua durante um 

período (batelada alimentada). 

MOSER (2003) operou um reator de lodo ativado em bateladas (temperatura de 

20ºC) em duas fases, com C: 96 e 192 dias. Os resultados para remoção da DBO 

foram 94,0% para a primeira etapa e 99,6% na segunda, sendo que na segunda 

etapa de operação encontrou valor médio de DBO do efluente filtrado igual a 21 

mgO2/L. Maiores remoções de DQO foram encontradas para o C igual a 192 dias, 

sendo que o valor médio da DQO do efluente filtrado foi igual a 4.692 mgO2/L com 

remoção de 61,5% contra 39,0% removido em C de 96 dias. A remoção do 

nitrogênio amoniacal foi praticamente a mesma, cerca de 91,5% (164 mg N-NH3/L 

no efluente filtrado) para o C de 96 dias contra 95,8% para C de 192 dias (460 mg 

N-NH3/L efluente filtrado). 

 Lagoa aerada de mistura completa 

A CETESB (1994) realizou um estudo com lagoa aerada tratando lixiviado do aterro 

Bandeirantes (São Paulo) em escala de laboratório. Os estudos foram realizados em 

duas fases, sendo que na primeira o sistema era alimentado com o lixiviado in natura 

sem correção de nutrientes e a segunda, acrescentou-se fósforo ao lixiviado em 
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quantidade suficiente para satisfazer as necessidades dos microrganismos. Em 

ambas as fases, o sistema foi operado sob duas condições distintas ( C igual a 15 

dias e C igual a 25 dias).  

Na primeira fase, para C igual a 15 dias, encontrou-se remoção de DQO e DBO 

filtradas iguais a 36,0% e 83,0% respectivamente, e concentrações de nitrogênio 

amoniacal entre 1,5 e 35 mg N-NH3/L no efluente. Nessa mesma fase, para C igual 

a 25 dias, a remoção da  DQO e DBO filtradas foram iguais a 26,0% e 91,0% 

respectivamente. 

Para a segunda fase, com adição de fósforo, os valores de remoção para a DQO e 

DBO filtradas não foram muito diferentes dos encontrados na fase anterior. Para C 

igual a 15 dias as remoções foram 29,0 e 88,0% respectivamente e nitrogênio 

amoniacal entre 0,35 e 1640 mg N-NH3/L no efluente final; e C igual a 25 dias as 

remoções de DQO e DBO filtradas foram 20,0 e 82,0% respectivamente e, com 

concentração de nitrogênio amoniacal entre 100 e 770 mg N-NH3/L no efluente final. 

MOSER (2003) estudou a remoção da matéria orgânica e de nitrogênio do liquido 

lixiviado utilizando lagoas aeradas operando em três diferentes C (40, 50 e 80 

dias). Nos C iguais a 40 e 50 dias, operou a lagoa a uma temperatura de 25ºC (Lag 

40,25 e Lag 50,25) e para C igual a 80 dias operou a lagoa em temperatura igual a 

20ºC (Lag 80,20). Em Lag 50,25 foram encontradas remoções de nitrogênio 

amoniacal igual a 96,5%, onde o valor médio encontrado para o efluente final foi 

igual a 60 mg N-NH3/L, nitrito 150 mg N-NO2
-/L e nitrato 1.744 mg N-NO3

-/L; para a 

DBO e a DQO foram encontradas remoções de 97,0% e 49,0% respectivamente, 

sendo a concentração média da DBO filtrada no efluente igual a 41 mgO2/L e a DQO 

filtrada também no efluente igual a 3765 mgO2/L. Para Lag 40,25 foram encontradas 

remoções de nitrogênio amoniacal, DBO e DQO iguais a 94,0%, 94,5% e 31,6% 

respectivamente. Entretanto, embora alta remoção de N-NH3, o valor médio 

encontrado foi igual a 454 mg N-NH3/L e nitrito igual a 454 mg N-NO2
-/L. A 

concentração média de DBO e DQO no efluente final foram 13 mgO2/L e 4.619 

mgO2/L respectivamente. 

Na última fase, Lag 80,20, a remoção de nitrogênio amoniacal médio foi de 88,3%, 

sendo menor que das fases anteriores; fato este creditado pela autora, como sendo 

devido a diminuição da temperatura e conseqüentemente da atividade bacteriana. 

As concentrações de nitrito e nitrato foram respectivamente 17 mg N-NO2
-/L e nitrato 
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1.847 mg N-NO3
-/L. Quanto a remoção da matéria orgânica, medida em termos de 

DBO e DQO, foram iguais a 99,6% e 61,6%, representando em valores médios no 

efluente final DBO igual a 24 mgO2/L e DQO igual a 4887 mgO2/L. 

Nas pesquisas mencionadas, os valores das concentrações da DQO do efluente 

final foram muito altos, justificando a citação, em vários artigos, da presença de 

compostos de difícil degradação em lixiviados de aterros sanitários. Esses 

compostos não são quebrados (ou digeridos totalmente), resultando nas altas 

concentrações de DQO observados no efluente final. 

 

 

3.4.3 Remoção de Nutrientes através do Tratamento Biológico 

 

Atualmente, a remoção de nutrientes vem recebendo destaque nos tratamentos de 

águas residuárias. Nitrogênio e fósforo são os principais causadores de impacto nas 

águas superficiais, provocando um processo acelerado de eutrofização. 

A principal via de remoção biológica do nitrogênio amoniacal é o processo de 

nitrificação/desnitrificação. Sob condições aeróbias, o nitrogênio amoniacal é 

oxidado a nitrato (nitrificação) por um grupo de bactérias específicas. O processo se 

realiza em dois passos seqüenciais. No primeiro, o nitrogênio amoniacal é oxidado a 

nitrito (NO2
-) e, posteriormente, a nitrato (NO3

-), mas sempre na presença de 

oxigênio dissolvido (VAN HAANDEL E MARAIS, 1999). 

A desnitrificação é a redução biológica do nitrato para nitrogênio molecular (N2), 

utilizando material orgânico como doador de elétrons. O esquema da Figura 3.2 

ilustra a variação do número de oxidação do nitrogênio durante a nitrificação e 

desnitrificação. 
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Figura 3.2 – Variação do número de oxidação de nitrogênio nos processos de 
nitrificação e desnitrificação 
 Fonte: van Haandel e Marais (1999) 

 

Recentemente, descobriu-se um novo processo biológico para remoção do 

nitrogênio amoniacal (ANAMOX – Anaerobic Ammonium Oxidation) é um método de 

oxidação do N-NH3 realizado por grupo de bactérias autotróficas que utilizam o N-

NH4
+ como elétron-doador e o N-NO2

- como elétron-aceptor. Sem a necessidade da 

presença de matéria orgânica, essa tecnologia tem sido aplicada para tratar águas 

residuárias com altas concentrações de nitrogênio amoniacal, como é o caso de 

lixiviado de aterro sanitário. A equação 3.1 mostra a reação de remoção do 

nitrogênio amoniacal pelo processo ANAMOX. 

OHNON

NOCHHHCONONH
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15,05,02324

03,226,002,1

066,013,0066,032,1

+++

+→+++
−

+−−+

           Equação 3.1 

O processo é dividido em duas etapas complementares. Na primeira, parte do 

nitrogênio amoniacal deverá ser convertido em nitrito de modo a proporcionar uma 

relação apropriada entre N-NO2
-/N-NH3 no conteúdo reator. A redução do nitrogênio 

amoniacal deverá ser controlada simultaneamente ao processo parcial de nitritação, 

onde a conversão do nitrogênio amoniacal deverá ser próxima de 57,0% (valor 

teórico) para que a taxa N-NO2
-/N-NH3 seja aproximadamente 1,3. A oxidação de N-

NO2
- a N-NO3

- deverá ser evitada a fim de garantir um acúmulo estável de nitrito no 

interior da massa líquida. 

Portanto, o tratamento ANAMOX para remoção do nitrogênio amoniacal é uma 

tecnologia promissora e econômica no tratamento de lixiviado de aterro sanitário, 

pois diminui o consumo de oxigênio e conseqüentemente o consumo de energia 

(LIANG e LIU, 2008). 
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Quanto ao fósforo, a concentração desse nutriente, presente no lixiviado bruto é 

baixa comparada com as concentrações de amônia e matéria orgânica. Durante o 

tratamento de lixiviado de aterro sanitário, aplica-se, primordialmente, processos 

físico-químicos, principalmente em lixiviado de aterro estabilizado com baixas 

concentrações de matéria orgânica rapidamente biodegradável. 

 

 

3.4.4 Tratamento Físico-Químico aplicado em lixiviado de aterro sanitário 

 

Os sistemas biológicos de tratamento, embora com alta performance de remoção de 

nitrogênio amoniacal e matéria orgânica biodegradável, não remove compostos 

orgânicos recalcitrantes, e não poderão ser utilizados isoladamente para 

estabilização de lixiviado gerado em aterros (OZTURK, et al 2003).  

Os compostos recalcitrantes presentes em líquidos lixiviados de aterros são, na sua 

grande maioria, substância húmicas, responsáveis pela conferência de cor 

pronunciada ao despejo. 

Sustâncias húmicas são complexas misturas de compostos orgânicos randômicos 

condensados, presentes no solo e no meio aquático, que se originam da 

decomposição de plantas e tecidos animais (AWWA, 1995). As substâncias húmicas 

são compostas por ácidos fúlvicos, ácidos húmicos e humina. A composição das 

substâncias húmicas vem da informação sobre sua natureza e fonte.  

Como o tratamento biológico de lixiviado não é capaz de alcançar níveis satisfatórios 

de remoção de compostos recalcitrantes, a solução é procurar outras tecnologias 

complementares de tratamento. O tratamento físico-químico, segundo vários estudos 

sobre tratamento de lixiviado de aterro, tem sido o mais adequado para remoção de 

compostos recalcitrantes, e pode ser aplicado para remoção de compostos 

indesejáveis como substâncias húmicas, metais, compostos halogenados 

adsorvíveis (AOXs), bifenilas policloradas (PCBs), ftalatos, entre outros. 

(AMOKRAME; COMEL; VERON, 1997; AZIZ; et al, 2007; KURNIAWAN; LO; CHAN, 

2005; MARAÑÓN, et al, 2008; QASIN, CHIANG, 1994, WISISZNIOWSKI et al, 

2005).  
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3.4.4.1 Processo de Coagulação – Floculação aplicado a lixiviados de aterros. 

 

O processo de coagulação-floculação tem sido empregado, tanto como pré-

tratamento, como a jusante de sistemas biológicos para remoção de compostos 

coloidais orgânicos recalcitrantes e metais pesados presentes nos lixiviados de 

aterros sanitários.  

Os compostos coloidais orgânicos são termodinamicamente estáveis, apresentando 

cargas superficiais negativas. Assim, quando duas partículas coloidais se aproximam 

uma da outra, duas forças competem na superfície do colóide (força de atração de 

Van der Waals e a força de repulsão). A interação entre essas forças e entre 

partículas coloidais que se movem continuamente, devido ao Movimento Browniano, 

contribui para a estabilidade do sistema (DI BERNARDO; DANTAS, 2005). 

Considerando que átomos fora da superfície da partícula são equilibrados, no que 

diz respeito às forças dos átomos vizinhos, um desbalanço pode favorecer as forças 

de atração. Entretanto, devido a presença das forças de repulsão, as forças de van 

der Waals são anuladas a uma distância de aa’ (Figura 3.3). O processo de 

coagulação desestabiliza as partículas coloidais (presentes no lixiviado) através da 

adição dos sais metálicos, e assim, diminui a distância da linha aa’ com a superfície 

do colóide, favorecendo os mecanismos de coagulação (SINCERO e SINCERO, 

2003). 
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Figura 3.3 – Forças atuantes na superfície da partícula coloidal  
Fonte: SINCERO, A. e SINCERO, G (2003) 

 

O processo de coagulação é uma combinação de mecanismos que, além de 

favorecer a atração entre as partículas coloidas, forma espécies hidrolisadas 

solúveis e insolúveis com cargas opostas capazes de neutralizar e adsorver na 

superfície das partículas coloidais. Sais de ferro e alumínio são os coagulantes mais 

aplicados no processo de coagulação (FeCl3; Al2(SO4)3, Fe2(SO4)3). 

Em lixiviado de aterro, além dos fenômenos de coagulação, simultaneamente, ocorre 

o fenômeno de precipitação química das substâncias húmicas através da 

manipulação do pH. Essas substâncias são constituídas pelas frações de ácidos 

fúlvicos, ácidos húmicos e humina. Os ácidos fúlvicos são solúveis em água em 

quaisquer condições de pH, os ácidos húmicos não são solúveis em pH abaixo de 2 

e a humina não é solúvel em água em qualquer pH (AWWA, 1995).  

Aziz et al (2007) estudaram a influencia do pH entre 2,0 e 14,0, investigando a 

redução de cor sem e com coagulante (Figura 3.4). Os resultados sem coagulante 

indicaram que a cor escura do lixiviado tornou-se um marrom fraco em pH baixo e 

pH elevado. Baixas remoções foram encontradas em pH entre 5,0 e 9,0. 
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Figura 3.4 – Remoção de cor com e sem adição de coagulante em 
concentração de 500 mg/L em diferentes valores de pH. 
Fonte: adaptado de AZIZ et al. (2007) 

 

Vários pesquisadores têm estudado o processo de remoção dos compostos 

recalcitrantes por sistemas de coagulação-floculação. A Tabela 3.9 resume alguns 

desses trabalhos. 
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Tabela 3.10 – Remoção dos compostos recalcitrantes usando processo de coagulação-floculação. 

Concentração inicial 
em lixiviado 

Precipitante/
Coagulante 

Dosagem pH 
Condições de 

operação 
Eficiências de 

remoção 
Referências 

pH = 8,2 – 8,3 
Turbidez > 4000 NTU 
Cor = 2800 – 3000 mg Pt-
Co/L 
DQO = 18.500-20.000 
mgO2/L 
DBO5 = 9.920-10.000 
mgO2/L 
DQO/DBO5 = 1,6 - 1,8 
N-NH4

+ = 2.400-2.540 mg/L 

FeCl3 . 6H2O 
 

400 
mg Fe*3/L 

(ótima) 

3,8 
(ótimo) 

• Mistura: 3 minutos 
em 180 rpm, 17 minutos 
em 40 rpm. 
• Sedimentação: 
 30 minutos (produziu 
32% do volume da 
amostra em lodo) 
24 horas (produziu 30% 
do volume da amostra 
em lodo)  
• Centrifugado – 
restou 4% do volume da 
amostra em lodo) 

DQO – 28% 
Cor – 78% 
Turbidez – 90% 
Fe – 210 mg/L 

Marañón, et al 
(2008) 

pH = 8,2 – 8,3 
Turbidez > 4000 NTU 
Cor = 2800 – 3000 mg Pt-
Co/L 
DQO = 18.500-20.000 
mgO2/L 
DBO5 = 9.920-10.000 
mgO2/L 
DQO/DBO5 = 1,6 - 1,8 
N-NH4

+ = 2.400-2.540 mg/L 

Al2(SO4)3 . 
17H2O 

800 mg 
Al+3/L 

(ótima) 

~6,0 
(ótimo) 

• Mistura: 3 minutos 
em 180 rpm, 17 minutos 
em 40 rpm. 
• Sedimentação: 1 
hora (produziu 40% do 
volume da amostra em 
lodo) 
• Centrifugado – 
restou 5,2% do volume 
da amostra em lodo) 

DQO – 27% 
Cor – 84% 
Turbidez – 93% 
Al – 224 mg/L 

Marañón, et al 
(2008) 

pH = 8,2 – 8,3 
Turbidez > 4000 NTU 
Cor = 2800 – 3000 mg Pt-
Co/L 
DQO = 18.500-20.000 
mgO2/L 
DBO5 = 9.920-10.000 
mgO2/L 
DQO/DBO5 = 1,6 - 1,8 
N-NH4

+ = 2.400-2.540 mg/L 

PAX 4.000 mg/L 8,3 • Mistura: 3 minutos 
em 180 rpm, 17 minutos 
em 40 rpm. 
• Sedimentação: 1 e 
24 horas (produziu 60% 
do volume da amostra 
em lodo) 
• Centrifugado – 
restou 15% do volume 
da amostra em lodo) 

DQO – 26% 
Cor – 91% 
Turbidez – 98% 
Al – 247 mg/L 

Marañón, et al 
(2008)  
 
 
 
 
 
 
 

continua 
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Tabela 3.10 – Remoção dos compostos recalcitrantes usando processo de coagulação-floculação – continuação 

Concentração inicial 
em lixiviado 

Precipitante/
Coagulante 

Dosagem pH 
Condições de 

operação 
Eficiências de 

remoção 
Referências 

pH – 7,8 a 9,4 
DQO – 1.533 a 3.600 
mgO2/L 
DBO – 48 a 1.120 mgO2/L 
Turbidez – 40 – 450 (NTU) 
Cor – 2.430 – 1.120 mg Pt-
Co/L 
 

FeCl3 

 

800 mg/L 
(ótima) 
 

4,0 
(ótimo) 

• Mistura: 1 minuto 
em 350 rpm seguido por 
19 minutos em 50 rpm.  
• Tempo de 
sedimentação: 1 hora 
 
• Parâmetro de 
controle foi Cor 

Cor – 94%  
Em dosagens de 
200mgFeCl3/L as 
remoções foram: 
Cor – 66%, 
Turbidez – 57% e 
DQO – 27% 

Aziz, et al (2007) 

Alumínio 2.200 mg/L 
(ótima) 

4,0 Cor – 82% 

Fe2(SO4)3 1.000 mg/L 
(ótima) 

4,0 Cor – 91% 

FeSO4 1.200 mg/L 
(ótima) 
 

12,0 Cor – 77% 

DQO – 5.350 mgO2/L 
DBO – 1050 mgO2/L 
DBO/DQO – 0,20 
N-NH3 – 940mg/L 
 
DQO – 70.900 mgO2/L 
DBO – 26.800 mgO2/L 
DBO/DQO – 0,38 
N-NH3 – 3.100mg/L 
 
DQO – 5.350 mgO2/L 
DBO – 1050 mgO2/L 
DBO/DQO – 0,20 
N-NH3 – 940mg/L 
 

FeCl3 . 6H2O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al2(SO4)3 
18H2O 

1.500 mg/L 
 
 
 
 
5.500 mg/L 
 
 
 
 
5.350 mg/L 
 
 
 

10,0 
 
 
 
 

6,2 
 
 
 
 

10,0 
 
 

 

• Misura: 5 minutos 
em 200 rpm, seguido 
por 55 minutos em 60 
rpm 
• Tempo de 
sedimentação: 1 hora 
 

DQO – 80% 
 
 
 
 
DQO – 30% 
 
 
 
 
DQO – 38% 
 
 
 

Tatsi et al (2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tatsi et al (2003)  
 
 
 

continua 
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Tabela 3.10 – Remoção dos compostos recalcitrantes usando processo de coagulação-floculação - Final 

Concentração inicial 
em lixiviado 

Precipitante/
Coagulante 

Dosagem pH 
Condições de 

operação 
Eficiências de 

remoção 
Referências 

DQO – 70.900 mgO2/L 
DBO – 26.800 mgO2/L 
DBO/DQO – 0,38 
N-NH3 – 3.100mg/L 
 

Al2(SO4)3 70.900 
mg/L 

6,2 • Misura: 5 minutos 
em 200 rpm, seguido 
por 55 minutos em 60 
rpm 
• Tempo de 
sedimentação: 1 hora 

DQO – 40% 

Tatsi et al (2003) 

DQO – 7.000 mgO2/L 
N-NH3 – 700mg/L 
 

Ca(OH)2 2000 mg/L 12,0  
DQO – 86% 

Kargi e Pamukoglu 
(2003) 

pH – 8,8 
DQO – 3800 mgO2/L 
Turbidez A – 1.350 (NTU) 
Fe – 3,5 mg/L 
Al – 0,8 mg/L 
 

FeCl3 
 

0,035 mol 
Fe+3/L 
(ótima) 

4,9 
(ótimo) 

• Mistura: 3 minutos 
em 200 rpm 
• Sedimentação: 2 
horas. 
• Parâmetro de 
controle foi turbidez e 
DQO. 

DQO –55%  
Turbidez A – 94% 
Fe – 28,8 mg/L 
Al – 0,35 mg/L 
 Amokrame et al 

(1997) Al2(SO4)3 0,035 
molAl+3/L 
(ótima) 

5,5 
(ótimo) 

DQO –42% 
Turbidez A – 87% 
Fe – 2,3 mg/L 
Al – 16,3 mg/L 
 

 
 



  

3.4.4.2  – Precipitação química de amônia em lixiviado de aterro sanitário 

 

Águas residuárias com altas concentrações de amônia poderão ser tratadas pela 

precipitação química da amônia com adição de sais de magnésio (Mg+2) e fosfato 

(PO4
-3) A adição desses reagentes a água residuária, segundo Li et al (1999), forma 

um precipitado magnésio-fosfato-amônio (MAP). 

A precipitação química como MAP pode formar compostos virtualmente ou 

completamente insolúveis que poderão ser facilmente separados da fase líquida. 

Esses compostos são mineralogicamente conhecidos como estruvita e sua reação 

de formação é expressa na equação 3.2. 

Mg+2+PO4
-3+NH4

++6H2O ↔ MgNH4PO4.6H2O↓ pKs = 12,6 (25°C)         Equação 3.2 

As eficiências de remoção de amônia são alcançadas quando a razão molar entre 

Mg+2:NH4
+:PO4

-3 for igual a 1:1:1. 

As quantidades necessárias de reagentes químicos poderão ser calculadas 

teoricamente através das equações 3.2, 3.3 e 3.4: 

MgCl2.6H2O+Na2HPO4.12H2O+NH4
+→MgNH4PO4.6H2O↓+2NaCl     Equação 3.3 

MgO+H3PO4+NH4
+→MgNH4PO4.6H2O↓+H2O                                   Equação 3.4 

Ca(H2PO4)2.H2O+MgSO4.7H2O+NH4
+→MgNH4PO4.6H2O↓CaSO4↓    Equação 3.5 

Li, Zhao (2001) não encontrou remoção adicional de amônia em dosagens maiores 

que a relação de 1:1:1 de Mg+2 ou PO4
-3 , conforme pode-se verificar através dos 

gráficos da figura 3.5a e 3.5b. 

 

Figura 3.5a – N-NH4
+ residual em 

diferentes razões de PO4
-3 

 

Figura 3.5b – N-NH4
+ residual em 

diferentes razões de Mg+2 
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Segundo Li, Zhao (2001), os elementos químicos Mg, P e N presentes no lodo 

químico precipitado possuem a mesma composição que os elementos presentes nos 

adubos comerciais. Assim, o lodo precipitado poderá ser usado como insumo da 

fabricação de fertilizante. 
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Tabela 3.11 – Precipitação química da amônia – Melhores resultados consagrados na literatura pesquisada 

Concentração inicial 
em lixiviado 

Reagentes 
Razão Molar  

Mg+2:NH4
+:PO4

-3 pH 
Condições de 

operação 
Eficiências 
de remoção 

Referências 

Lixiviado pré-tratado por 
reator anaeróbio 
 

MgCl2.6H2O 
H3PO4 

1:1:1 7,5 • 1 minuto de mistura 
rápida 
• 5 minutos para mistura 
lenta 
• 30 minutos para 
sedimentação 
 

• DQO – 20% 
• N-NH3 – 98% 
(<40mg/L) 

Calli, Mertoglu e 
Inanc (2005) 

Lixiviado Bruto 
N-NH3 – 2260 mg/L 
Ca <500 mg/L 

MgCl2.6H2O 
H3PO4 

1,1:1:1,1 9,0 • 1 minuto de mistura 
rápida 
• 5 minutos para mistura 
lenta 
• 30 minutos para 
sedimentação 
 

• N-NH3 – 95% 
(120mg/L) 

Calli, Mertoglu e 
Inanc (2005) 

Lixiviado pré-tratado por 
reator anaeróbio 
N-NH3 – 2240 mg/L 

MgCl2.6H2O 
NaH2PO4.2H2O 

1:1:1 9,2 • 5 minutos de mistura 
rápida 
• 30 minutos para mistura 
lenta 
• 30 minutos para 
sedimentação 
 

• DQO – 50% 
• N-NH3 – 85% 

Ozturk (2003) 

Lixiviado Bruto 
N-NH3 – 5618 mg/L 
Ca <500 mg/L 

MgCl2.6H2O 
NaHPO4.12H2O 

1:1:1 
1,1:1:1 
1:1:1,1 

8,5-9,0 • 15 minutos de mistura 
rápida até o pH estabilizar 
• 15 minutos para 
sedimentação 

• N-NH3 – 96% 
• N-NH3 – 98% 
• N-NH3 – 97% 

Li e Zhao 
(2001)  
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3.4.4.3 – Outros processos de tratamento físico-químico aplicados a lixiviado de 

aterro sanitário 

 

Além dos processos de coagulação-floculação e precipitação química, outros 

processos de tratamento físico-químico poderão ser usados para tratar o lixiviado de 

aterro sanitário, sendo que sua escolha irá depender do objetivo ao qual se deseja 

alcançar.  

Entretanto, algumas tecnologias como membrana, segundo estudos conduzidos por 

vários pesquisadores (vide Tabela 3.11), remove bem a matéria orgânica 

recalcitrante (medida pelo parâmetro DQO), porém apresenta como desvantagens o 

entupimento da membrana e o alto custo com consumo de energia e substituição da 

membrana colmatada. 

A adsorção é um método empregado para remoção de compostos orgânicos 

recalcitrantes de lixiviado de aterro. Basicamente, a adsorção é um processo de 

transferência de massa no qual substâncias são transferidas da fase líquida para a 

superfície de um sólido. Segundo Kurniawan, Lo e Chan (2006), esse tratamento é 

efetivo para remoção de compostos não biodegradáveis do lixiviado, remove mais 

que 90% de DQO, porém não remove a amônia. No caso da adsorção em carvão 

ativado, uma desvantagem é que o mesmo precisa ser regenerado, o que implica na 

elevação dos custos (QASIN e CHIANG, 1994). 

Devido a composição complexa do lixiviado de aterros sanitários, percebe-se a 

necessidade de combinações de tratamento, pois nenhum sistema sozinho é capaz 

de remover todos os poluentes presentes no lixiviado de modo a não poluir o 

ambiente e atender aos restritivos padrões preconizados na legislação. 
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Tabela 3.12 – Outros processos de tratamento aplicado a lixiviado de aterro 

Características do 
Afluente 

Processo Condições de operação Eficiências de remoção Referências 

Lixiviado pré-tratado por 
reator anaeróbio e 
lixiviado bruto 
 

Stripping de 
amônia 

• aeração por difusores de bolha 
fina 
• elevou o pH para 11,0 com 
solução de NaOH 10N 
• temperatura: 20ºC 

• Ambos afluentes foram 
encontrados remoções de  
N-NH3 –  ~ 94% em 12 horas 
(<100mg/L) 
 

Calli, Mertoglu e 
Inanc (2005) 

Lixiviado pré-tratado, 
efluente desnitrificado 

Fenton • adicionou-se 1.000 mg/L FeSO4 
e 2.000 mg/L H2O2  
• 1 minuto de mistura rápida 
• 5 minutos para mistura lenta 
• 30 minutos para sedimentação 
• temperatura: 20ºC 
 

• DQO – 85% 
 
 

Calli, Mertoglu e 
Inanc (2005) 

Lixiviado pré-tratado, 
efluente desnitrificado 

Ozonização • temperatura: 20ºC 
• ozônio que escapava do reator 
foi capturado por frascos contendo 
iodeto de potássio e medidos por 
titulação com tiossulfato de sódio. 
• Para quantificar a influencia da 
formação dos radicais hidroxilas, na 
remoção da DQO, o pH foi elevado 
durante a ozonização. 

• Sem ajuste do pH: 
DQO – 26% 
• pH inicialmente ajustado 
para igual a 9,0: 
DQO – 34% 
• pH continuamente ajustado 
e mantido igual a 9,0: 
DQO – 82% 

Calli, Mertoglu e 
Inanc (2005) 

Lixiviado pré-tratado por 
sistema de coagulação-
floculação, seguido de 
stripping de amônia 
pH = 9,7 
DQO = 7.000mg O2/L 
N-NH3 = 700 mg/L 

Adsorção 
(PAC) 

• Taxa de alimentação 0,15 L/h 
• Adicionou fósforo para manter a 
relação DQO/N/P igual 100/10/1.5 
• pH ajustado para 7,0 antes de 
iniciar o tratamento 
• Adição de 2g PAC/L 

• Operação de 3 ciclos de 10 
horas removeu 91,0% DQO 
• Operação de 5 ciclos de 
6horas removeu 91,5% DQO 
• N-NH3 –  ~ 22% em ambos 

Kargı e 
Pamukoglu 
(2004) 
 
 
 
 
 

continua 
 
Tabela 3.12 – Outros processos de tratamento aplicado a lixiviado de aterro - continuação 
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Concentração inicial 
em lixiviado 

Processo Condições de operação Eficiências de remoção Referências 

pH = 7,9 
Alcalinidade = 3220 mg 
CaCO3/L 
DQO = 5730 mg O2/L 
N-NH3/L = 1025 mg/L 
P – total = 16,2 mg/L 

Stripping de 
amônia 

• Difusores de ar com taxa de 
7,6L/min. 
• pH ajustado com adição de cal 
• sedimentação de 1 hora 

• As melhores condições 
foram pH igual a 12,0 e tempo 
de aeração de 17 horas; 
• Remoção de DQO igual a 
85% 

Ozturk et al 
(2003) 

pH = 7,9 
Alcalinidade = 3220 mg 
CaCO3/L 
DQO = 5730 mg O2/L 
N-NH3/L = 1025 mg/L 
P – total = 16,2 mg/L 

Stripping de 
amônia 

• Agitação mecânica, G = 120/min 
por ~24 horas 
• pH ajustado com adição de cal 
• sedimentação de 1 hora 

• Melhor remoção foi com 
adição de 8.000 mg Ca(OH)2/L 
(pH = 11,4) e tempo de 
agitação ~24 horas 
• Remoção de  95% de DQO 

Ozturk et al 
(2003 

Lixiviado pré-tratado 
anaeróbicamente 
pH = 8,0 
DQO = 1.700 mg O2/L 
Cor = 4.450 mg Pt-Co/L 

Ultra-filtração 
(UF) 

• Pressão 4 bar 
• Fluxo de 32 L/m2h 

• DQO – 99% (390mgO2/L) 
• Cor – 99% (860mgPt-Co/L) 

Ozturk et al 
(2003) 

Efluente da membrana 
UF 
DQO = 390mgO2/L 
Cor = 860mgPt-Co/L 

Osmose 
Inversa (RO) 
Membrana BW 

• Pressão 25 bar 
• Fluxo de 60 L/m2h 

• DQO – 97% (10mgO2/L) 
• Cor – 96% (30mgPt-Co/L) 

Ozturk et al 
(2003) 

Lixiviado pré-tratado 
anaeróbicamente 
pH = 8,0 
DQO = 3.000 mg O2/L 
Cor = 4.500 mg Pt-Co/L 
N-NH3 = 950 mg/L 

 (UF) e (RO) 
Membrana SW 

• Pressão 4 bar (UF) 
• Fluxo de 10 L/m2h (UF) 
• Membrana (RO – SW) 
alimentada com efluente da (UF) 
• Pressão 55 bar (RO – SW) 
• Fluxo de 58 L/m2h (RO – SW) 

Remoção no efluente da 
membrana SW: 
• DQO – 89% (300mgO2/L) 
• Cor – 94% (150mgPt-Co/L) 
• N-NH3 – 72% (270 mg/L) 

Ozturk et al 
(2003) 
 
 
 
 

continua
pH = 7,0 
DQO = 1.254 mg O2/L 
DBO = 125 mg O2/L 
Metal(Cr III) = 0,02 mg/L 
N-NH3 = 541 mg/L 

(UF) 
Membrana 
AFC99 

• Pressão 40 bar • DQO – 95%  
• N-NH3 – 82%  
• Cr III – não detectável 

Thorneby et al 
(2003) 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Descrição Geral da Pesquisa 

 

A presente pesquisa objetiva a melhoria da qualidade do efluente final de dois 

sistemas biológicos de tratamento (lodo ativado operado em bateladas seqüenciais e 

lagoa aerada) através de processos físico-químicos de coagulação – floculação – 

sedimentação e precipitação química. Os sistemas foram dimensionados para o 

tratamento do lixiviado de aterro sanitário (chorume) e são alimentados com o 

lixiviado gerado no aterro São João localizado na cidade de São Paulo. 

A primeira concepção de tratamento, aqui denominada experimento 1, envolve a 

operação de um sistema de lodo ativado operado em bateladas seqüenciais  com 

volume útil igual a 70,0 L, dimensionado para remoção da matéria orgânica 

biodegradável e nitritação. O efluente final do tratamento biológico é submetido a um 

tratamento físico-químico (coagulação-floculação-sedimentação) para remoção da 

matéria orgânica recalcitrante. 

A segunda concepção, aqui denominada experimento 2, consiste na operação de 

uma lagoa aerada com volume útil igual a 7,0 L, dimensionada para remoção da 

matéria orgânica biodegradável presente no lixiviado do aterro, porém sem 

nitrificação, seguida de uma lagoa de decantação com volume útil igual a 40,0 L . O 

efluente da lagoa de sedimentação é submetido a tratamento físico-químico 

(precipitação química) visando a remoção de amônia através da formação de cristais 

do mineral estruvita (MgNH4PO4
.6H2O). 
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4.2 Aterro São João 

 

O aterro São João (Figura 4.1) localiza-se no bairro do Sapopemba, na zona leste do 

município de São Paulo e recebeu cerca de seis mil toneladas de resíduo sólido 

urbano por dia, ao longo de quinze anos de operação (1992 – 2007).  

Desde a data da ativação até o final da vida útil, recebeu 27,9 milhões de toneladas 

de resíduo sólido. A média diária de resíduos recebidos nos últimos anos foi de mais 

de cinco mil toneladas e a geração de líquido lixiviado (chorume) transportado por 

carretas para o tratamento junto a Sabesp ultrapassam os 1.800 m³ por dia.  

Figura 4.1 – Aterro São João  
Fonte: Guimarães (2000) 
 

O lixiviado produzido no aterro São João é transportado até o posto de recepção de 

efluentes não domésticos operado pela Sabesp, localizado no bairro do Piqueri, na 

cidade de São Paulo. 

Para condução da presente pesquisa, o chorume era coletado em intervalos 

regulares de 15 dias. A coleta era direta do próprio caminhão tanque e o lixiviado era 

armazenado em galões de 20,0L; transportado para o laboratório de Saneamento da 

EPUSP e armazenado sob refrigeração a 4°C. 
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4.3 Aparato Experimental 

 

4.3.1 Experimento 1 

 

Para a montagem do experimento 1 utilizaram-se os seguintes equipamentos, 

mostrados na figura 4.2: 

 reator acrílico de dimensões (comprimento x largura x profundidade) internas 

de 42,0 x 42,0 x 66,0 (cm) com volume útil igual a 70,0L; 

 bombas de ar, similar às utilizadas em aquários domésticos; 

 aquecedor sem termostato similar aos utilizados em aquários domésticos; 

 pHmêtro de bancada, marca Orion modelo 720A+; 

 controladores programáveis digitais (Timer); 

 agitador mecânico da marca Nova Ética, modelo 104 com potência 12Hp, 

3600rpm; 

 equipamento para testes de jarros (Jar-Test) da marca Nova Ética. 

Figura 4.2 
– Esquema do experimento 1 
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4.3.2 Experimento 2 

 

A montagem do experimento utilizou os seguintes equipamentos, como mostra a 

figura 4.3: 

 reator acrílico retangular de dimensões (comprimento x largura x 

profundidade) internas de 70,0 x 15,0 x 20,0 (cm) com volume útil igual a 7,0L (lagoa 

aerada);  

 misturador mecânico da marca Ismatec, modelo R50D com 120W de 

potência; 

 bombas de ar similar às utilizadas em aquários domésticos; 

 galão plástico de 9,0L; 

 reservatório de PVC com dimensões internas 60,0 x 40,0 x 25,0 (cm) de 

volume útil igual a 60,0L (lagoa de decantação); 

 mangueiras de silicone; 

 bomba peristáltica da marca Watson-Marlow modelo 401U/D1; 

 controlador programável analógico (timer). 

 
Figura 4.3 – Esquema do experimento 2 – Sistemas de lagoas (bancada) 
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4.4 Métodos Analíticos utilizados no experimento 

 

A Tabela 4.1 relaciona os parâmetros investigados nos experimentos e a 

metodologia utilizada. 

 

Tabela 4.1 – Relação dos parâmetros e metodologia investigados na pesquisa 
seguindo a metodologia do Standard Methods 

Parâmetro Metodologia Descrição 

DBO5,20°C.1,2 5200 B Método da DBO 5 dias a 20°C 

DQO 5220 B Método do Refluxo aberto.  

COT 

5310 B 

5310 C 

Método alta temperatura de combustão.  

Método de oxidação com persulfato.de 

sódio aquecido. 

Amostras centrifugadas. 

N-NKT 4500 - Norg Método Kjeldahl 

N-NH3 4500 – N-NH3 Método de destilação e titulação.  

N - NO2
- 4500 – NO2

- 
Método colorimétrico. Amostra filtrada em 

membrana 0,45 µm. 

pH 4500 – H+ B Método eletrométrico, pHmetro de bancada

Alcalinidade 2320 B Método titulométrico com pHmetro através 
da adição de ácido sulfúrico 0,1M 

Cor  2120 B Método de comparação visual. Método 
platino-cobalto. 

SST 2540 D 
Método gravimétrico. Filtração a vácuo em 
membrana GFC 1,2µm. Secagem em 
estufa a 105°C até peso constante. 

SSF, SF 2540 E Calcinação em forno mufla a 550°C até 
peso constante 

ST 2540 B Método gravimétrico. Secagem em estufa a 
105°C até peso constante. 

Temperatura 2550 B Termômetro de mercúrio 

1 – As amostras com pH < 6 foram ajustadas para pH neutro com NaOH 6M, conforme 

determina o Standard Methods (APHA, AWWA, WEF, 2005); 

2 – Uso de 2-Cloro-6-Triclorometilpiridina em amostras que necessitam inibir a nitrificação. 
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Nas análises referentes ao parâmetro COT, como pode-se perceber na Tabela 4.1, 

duas metodologias foram utilizadas. A primeira, Método de alta temperatura de 
combustão, a amostra é injetada em um forno a 1000°C e transformada em água ,  

dióxido de carbono e outros compostos. Por resfriamento, a água e outros 

compostos são drenados e o dióxido de carbono é direcionado ao detector 

infravermelho. Este método é recomendado para amostras de difícil oxidação e não 

salinas. A reação química desse método é representada pela equação 4.1. 

( ) OHbaCOOdbaOHC dba 222 224 +→−++                                              Equação 4.1 

O segundo método, Método de oxidação com persulfato aquecido, o persulfato é 

adicionado à amostra de forma a criar radicais Hidroxilas, os quais atacam e 

quebram as ligações C–H transformando-as em água e dióxido de carbono, sob 

influência da luz UV. A água é drenada e, o dióxido de carbono é direcionado ao 

detector infravermelho. A equação 4.2 representa essa reação. 

OHyxxCOOHyxHC yx 22 )2()4( ++→++ ∗                                               Equação 4.2 

Outros testes de maneira exploratória foram realizado ao final da pesquisa, são eles: 

análise de metais e difratograma de Raio X.  

As análises de metais foram realizadas na Central Analítica do Instituto de Química 

da USP, nas amostras do lixiviado bruto, efluente do biológico e sobrenadante do 

físico-químico. A metodologia usada para leitura dos metais seguiram os 

procedimentos abaixos:  

 Em Becker de 250,0 mL, pesou em torno de 20,0 mL da amostra; 

 Adicionou-se 10,0 mL de HNO3 PA (65%) da marca. Merk e posteriormente 

aqueceu-se a mistura em refluxo por 5 horas, na chapa a 100ºC; 

 Após resfriada a amostra, filtrou-se com papel de filtro analítico em balão 

volumétrico de 50,0 mL, e diluiu-se com água ultrapura até completar o volume 

(solução “A”); 

 Em cadinho de platina, calcinou-se o papel de filtro com o resíduo filtrado em 

Mufla a 1000ºC por 15 minutos; 

 Adicionou-se aproximadamente 200 mg de Tetraborato de Lítio, e fez-se a 

fusão em Mufla a 1000ºC durante 15 minutos; 

 Retirou-se da Mufla, e deixou esfriar. Dissolveu-se no próprio cadinho com 

uma solução de 30% de HCl Fumegante PA (37%); 
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 Adicionou-se em balão volumétrico de 50,0 mL, e dilui com água ultrapura até 

completar o volume (solução “B”); 

 Na solução “A” foram analisados todos os 12 elementos; 

 Na solução “B” foram analisados todos os elementos com exceção do Pb, Ag 

e Li (lidos somente na solução “A”); 

 Os resultados obtidos nas duas soluções foram somados e efetuados o 

cálculo; 

 As leituras foram realizadas por ICP-AES – Marca Spectro – Modelo Genesis-

SOP; 

O difratograma de Raio X foi realizado no Laboratório de Caracterização Tecnológica 

(LCT) da USP, em amostras de lodo do tratamento físico-químico. As amostras de 

lodo foram secadas em estufa a uma temperatura de 80ºC durante 48 horas antes 

de ser levada para as análises.  

O estudo foi efetuado através do método do pó, mediante o emprego de difratômetro 

de raios X, marca Philips, modelo MPD 1880. As condições de análise por difração 

de raios X foram: 

 Fonte: Tubo de CuKalfa; 

 Energia: 40kV e 40 mA; 

 Faixa de ângulo: 2,5 a 70º; 

 Passo: 0,02º; 

 Tempo de coleta por passo: 1 segundo. 

A identificação das fases cristalinas foi obtida por comparação do difratograma da 

amostra com os bancos de dados PDF2 do ICDD - International Centre for 

Diffraction Data (2003) e PAN-ICSD – PAN analytical Inorganic Crystal Structure 

Database (2007). 
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4.5 Operação e Condução dos Experimentos 

 

4.5.1 Tratamento biológico em Reator de Lodo ativado em Bateladas Seqüenciais 

 

O reator, Figura 4.4, foi inoculado com lodo proveniente da Estação de Tratamento 

de Esgotos Barueri localizada na cidade de Barueri-SP. Essa estação opera por 

processo de lodo ativado convencional e em nível secundário, tratando atualmente 

em média 7 mil L/s podendo ser expandida até 9,5 mil L/s. O lodo de inóculo foi 

coletado na linha de retorno do decantador secundário dessa estação. 

O objetivo da operação do reator biológico, foi observar o acúmulo de nitrito ao final 

do período aeróbio e remover a maior parte ou toda a matéria orgânica 

biodegradável durante a etapa anóxica dos ciclos de tratamento.  

O efluente do reator biológico seria, então, submetido a um polimento final através 

de processo físico-químico. 

 

 
Figura 4.4 – Reator de Lodos Ativados em Batelada tratando lixiviado de aterro 
sanitário 
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A rotina operacional do sistema de tratamento biológico (ilustrado na Figura 4.5) foi 

como segue: 

Alimentação – o sistema era alimentado de uma só vez com lixiviado bruto do Aterro 

São João (sem um prévio tratamento) numa razão de 10%, ou seja 7,0L de lixiviado 

para 70,0L de volume do reator  

Anóxico – a mistura líquida do interior do reator era mantida em agitação lenta, 

somente para manter a mistura, até que todo o nitrito acumulado no ciclo anterior 

fosse reduzido a níveis não detectáveis pelos métodos analíticos (~ 48 horas). 

Aeração – após o nitrito ser reduzido, uma amostra da mistura do reator era coletada 

e posteriormente as bombas de ar ligadas dentro do reator até que toda a amônia 

seja oxidada de novo a nitrito ( ~ 18 horas). 

Sedimentação – depois que toda a amônia era oxidada, de modo que não possa ser 

detectada por métodos analíticos utilizados, a aeração era desligada e esperava-se 

a sedimentação da massa biológica por 30 minutos. Após a sedimentação, o 

sobrenadante do reator era coletado por sifonamento e colocado em jarros do 

aparelho de jar-test para ser feito posteriormente o tratamento físico-químico. 

O ciclo do tratamento era semanal devido ao longo tempo na fase anóxica e na fase 

aerada. 

Figura 4.5 – Esquema do ciclo de tratamento do reator de lodos ativados em 
bateladas seqüenciais 
 

A relação dos parâmetros avaliados em cada fase do tratamento biológico está 

descrita na Tabela 4.2. 
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Tabela 4.2 – Relação de parâmetros utilizados no monitoramento do Reator em 
Batelada 

Parâmetro Etapa do ciclo 

DBO5,20°C.  Bruto, final da etapa anóxica, sobrenadante 

DQO Bruto, final da etapa anóxica, sobrenadante 

COT Bruto, final da etapa anóxica, sobrenadante 

N - NKT Bruto 

N - NH3 Bruto, final da etapa anóxica, sobrenadante 

N - NO2
- Bruto, final da etapa anóxica, sobrenadante 

pH 
Bruto, após a alimentação, final da etapa anóxica, 

sobrenadante 

Alcalinidade Bruto, final da etapa anóxica, sobrenadante 

Cor verdadeira Bruto, sobrenadante 

SST Bruto, após a alimentação, sobrenadante 

SSV Bruto, após a alimentação, sobrenadante 

ST Bruto 

Temperatura 
Bruto, após a alimentação, final da etapa anóxica, 

após a sedimentação 
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4.5.2 Pós-Tratamento físico-químico pelo processo de coagulação-floculação 

 

Os ensaios do tratamento físico-químico foram realizados em aparelho de Teste de 

Jarros composto por cinco jarros em acrílico com volume de 1,0 L; controlador de 

rotação; hastes e pás planas em aço inox. Os jarros foram preenchidos com efluente 

nitritado do reator biológico, conforme mostrado na Figura 4.6, e então se adicionava 

o coagulante em concentrações pré-definidas. Dois tipos de coagulantes foram 

testados: o cloreto férrico anidro (FeCl3) e o sulfato de alumínio hexahidratado 

Al2(SO4). 6H2O. 

Os testes foram conduzidos em duas fases, sendo: 

1ª Fase – ensaios com o uso do coagulante cloreto férrico; 

2ª Fase – ensaios com o uso do coagulante sulfato de alumínio; 

Testes exploratórios foram, também, realizados a fim de verificar a influência do pH 

na remoção da matéria orgânica sem adição de coagulante. Foi, ainda investigada 

também a velocidade de sedimentação do lodo químico gerado no processo, através 

de ensaios em coluna de sedimentação. 

 

 
Figura 4.6 – Equipamento (Teste de Jarros) com o efluente do reator biológico 
operado em bateladas. 
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4.5.2.1 - 1ª Fase – Ensaios com coagulante FeCl3 

 

A primeira fase consistiu em testar a eficácia do coagulante cloreto férrico na 

remoção dos compostos recalcitrantes presente no lixiviado de aterro sanitário. Essa 

fase foi subdividida em quatro etapas sendo que: durante a primeira, investigou-se o 

uso do coagulante cloreto férrico, variando apenas a dosagem do sal, sem correção 

do pH das alíquotas contidas nos jarros; ao longo da segunda etapa, variou-se a 

dosagem do coagulante e o pH das amostras contidas nos jarros; já na terceira 

etapa, estudou-se a influência das condições de mistura como o gradiente de 

velocidade e o tempo de mistura e, finalmente, ao longo da quarta etapa, 

determinou-se a curva de produção de lodo químico gerado a partir da aplicação do 

coagulante cloreto férrico.  

As dosagens do coagulante estão expressas em miligramas de ferro por litro (mg 

Fe+3/L).  

Assim como estudos anteriores, Marañón et al (2008), primeiramente optou-se por 

pós-tratar o lixiviado com o coagulante sem fazer a correção do pH. A Tabela 4.3 

mostra as principais condições aplicadas durante os testes. Quanto as condições de 

mistura, vale ressaltar que essa etapa foi conduzida considerando fenômenos 

clássicos de agregação de partículas e, portanto, aplicou-se uma mistura rápida (869 

s-1 durante 1 minuto) e uma mistura lenta sem escalonamento de velocidade (25 s-1 

durante 30 minutos). Nesses testes foram realizados cinco repetições. 

 

Tabela 4.3 – Testes de jarros do efluente do tratamento biológico com 
coagulante cloreto férrico, da primeira fase da Fase 1, Etapa 1 

Ciclo 
Dosagem 
mg Fe+3/L 

pH dosagem 
 

Condições de mistura 
Tempo de 
sedimentação 

1, 2, 3, 4 

e 5 

150, 200, 

250,300, 

350 

sem ajuste 
869 s-1 em 1 minuto e 

25 s-1 em 30 minutos 
1 hora 

 

Ao final dos testes foram coletadas alíquotas do conteúdo dos jarros para realização 

de análises de DQO, com o intuito de quantificar a matéria orgânica removida 

durante o processo físico-químico de tratamento. Entretanto, o principal parâmetro 

escolhido para medição da remoção da matéria orgânica recalcitrante foi a Cor. 
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KYLEFORS et al. (2002) concluíram que mais de um terço da DQO, determinada em 

lixiviados de aterros sanitários, é oriunda da presença de compostos inorgânicos 

como: Fe+2; Mn+2, S-2 e Cl- e da interação de diferentes substâncias, dessa maneira, 

esses pesquisadores não recomendam a aplicação da DQO como parâmetro único 

para quantificação da matéria orgânica presente em lixiviados de aterros sanitários.  

Por outro lado, uma porção significativa da matéria orgânica recalcitrante, presente 

em lixiviados de aterros sanitários estabilizados, é formada por substâncias húmicas 

(> 60%), principalmente ácidos húmicos (ARTIOLA e FULLER, 1982). Essas 

substâncias são responsáveis pela conferência de cor pronunciada ao despejo 

(AMOKRAME et al., 1997;OZTURK et al., 2003; ZOUBOULIS et al., 2004; AZIZ et 

al., 2006). Portanto, auxiliando de maneira qualitativa, o parâmetro cor pode fornecer 

subsídio para avaliação da presença da matéria orgânica recalcitrante.  

A segunda etapa procurou encontrar o par pH x dosagem de coagulante, pois após 

os testes da primeira etapa, pode-se verificar que o pH influenciava diretamente o 

processo de tratamento. Assim, nessa etapa buscou-se, além da dosagem ótima de 

coagulante, o pH ideal de coagulação que proporcionasse a melhor remoção de cor 

do efluente do tratamento biológico. Variou-se, portanto a dosagem do cloreto férrico 

e o pH, o qual a cada ensaio de teste de jarros uma dosagem de coagulante era 

testada variando somente o pH conforme mostra a Tabela 4.4. 

 

Tabela 4.4 – Testes de jarros do efluente do tratamento biológico com 
coagulante cloreto férrico, da segunda etapa  

 Ciclo  
Dosagem 
mg Fe+3/L 

pH dosagem Condições de mistura 
Tempo de 
sedimentação 

1 100 4,0 a 8,0 155 s-1 em 20 minutos 24 horas 

2 200 3,0 a 7,0 155 s-1 em 20 minutos 24 horas 

3 300 3,0 a 7,0 155 s-1 em 20 minutos 24 horas 

4 400 2,0 a 6,0 155 s-1 em 20 minutos 24 horas 

5 500 3,0 a 6,0 155s-1 em 20 minutos  24 horas 

 

Para variar o pH em cada jarro, ao longo dessa etapa, foi necessário fazer uma 

curva de correção do pH. Essa curva foi construída em um béquer, preenchido com 

a amostra do sobrenadante do tratamento biológico (1,0 L) à qual acrescentou-se o 

coagulante com a mesma dosagem que seria utilizada no teste de jarros. 
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Posteriormente, com ajuda de um pHmetro,  adicionava-se acidulante ou 

alcalinizante até obter o pH desejado e anotava-se o volume de gasto para posterior 

acréscimo no teste de jarros O ajuste do pH era realizado com ácido sulfúrico 

(H2SO4) 3M e hidróxido de sódio (NaOH) 6M.  

Durante essa etapa, houve a necessidade de deixar a amostra sedimentando por 

um período mais longo, pois o lixiviado estudado apresentou-se com baixa 

concentração de sólidos. Na etapa anterior foi observado que no processo de 

coagulação-floculação os flocos não se agrupavam na mistura lenta. Os flocos 

formados apresentavam baixa densidade, tornando a sedimentação muito lenta. 

Assim para que não ocorresse interferência nas análises devido aos sólidos em 

suspensão, optou-se por deixar as amostras sedimentando por 24 horas. 

Assim como a etapa anterior, a Cor foi mantida como principal parâmetro de controle 

de remoção da matéria orgânica, entretanto, ao longo dessa etapa, substituiu-se as 

análises de DQO pela DBO, pois a primeira apresentou resultados erráticos (Vide 

anexo 1) atribuídos a altas concentrações de cloreto e outros compostos inorgânicos 

presentes no lixiviado do aterro sanitário estudado. A interferência de íons livres, da 

família dos halogênios, sofrendo oxidação e criando valores de DQO artificialmente 

superiores é reportada na literatura (KYLEFORS et al., 2002; APHA, AWWA,WEF, 

2005; AQUINO et al., 2006 ). Usualmente essa interferência é causada por íons Cl- e 

minimizada, com sucesso, pela adição de sulfato de mercúrio antes da etapa de 

digestão; porém a presença concomitante de amônia e íons Cl- torna ineficaz a 

adição de sulfato de mercúrio e resultam em valores de DQO superiores aos 

efetivamente existentes nas amostras (AQUINO et al, 2006).  

Ao final dos testes, foram quantificados, também, sólidos em suspensão e nitrito. O 

fósforo deixou de ser medido nessa etapa, pois em análises iniciais, utilizando 

dosagens baixas, não havia sido detectado em concentrações significativas. 

Ao longo da terceira etapa, buscou-se encontrar o gradiente de velocidade ideal e o 

tempo de mistura adequado. Inicialmente, variou-se o gradiente de velocidade do 

equipamento em 56, 155, 286, 449, 643 e 869 s-1, mantendo o tempo de mistura 

igual a 20 minutos; a dosagem foi mantida igual a 400 mgFe+3/L (dosagem ótima 

encontrada na etapa anterior) e o pH ajustado entre 4,0 e 4,5 com H2SO4 3M.  

Posteriormente, variou-se o tempo de mistura entre 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 

minutos; mantendo o gradiente de velocidade fixo em 643s-1; mesma dosagem (400 

mgFe+3/L) e pH mantido entre 4,0 a 4,5. O gradiente de velocidade foi escolhido 
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manter em 643s-1 pois gradientes menores acarretam um custo maior com a 

instalação de inversores de freqüência para os rotores. 

Os parâmetros quantificados ao final dos testes dessa etapa para remoção da 

matéria orgânica não biodegradável foram Cor e COT. Quanto a DBO optou-se por 

não mais realizar as medidas, pois na etapa anterior os valores encontrados foram 

abaixo da restrição da legislação, assim como no efluente do reator biológico 

também apresentou valores baixos de D.B.O. Sólidos em suspensão e nitrito 

também foram medidos.   

A última etapa da Fase 1 do estudo buscou a construção da curva relacionando a 

produção de lodo químico com as diferentes dosagens de cloreto férrico. As 

dosagens foram 100, 200, 300, 400, 500 e 600 mgFe+3/L com pH mantido entre 4,0 

e 4,5; gradiente em 643 s-1, e  tempo de mistura igual a 20 minutos. As amostras 

para análises de sólidos em suspensão foram retiradas do conteúdo dos jarros 

durante a agitação. 

 

4.5.2.2 - 2ª Fase – Ensaios com coagulante Al2(SO4)3.6H2O 

 

Ao longo da segunda fase da presente pesquisa, utilizou-se como coagulante o 

sulfato de alumínio hexahidratado (Al2(SO4). 6H2O) e as dosagens foram expressas 

em miligrama de alumínio por litro (mg Al+3/L). Os testes com o sulfato de alumínio 

seguiram a mesma metodologia utilizada para o coagulante cloreto férrico, 

objetivando encontrar o par pH x dosagem conforme mostra a Tabela 4.5.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4.5 – Testes de jarros do efluente do tratamento biológico com 
coagulante sulfato de alumino 

Jar-test  
Dosagem 
mg Al+3/L 

pH dosagem Condições de mistura 
Tempo de 
sedimentação 
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1 100 3,0 a 8,0 449 s-1 em 20 minutos 24 horas 

2 200 3,0 a 8,0 449 s-1 em 20 minutos 24 horas 

3 300 3,0 a 8,0 449 s-1 em 20 minutos 24 horas 

4 400 3,0 a 8,0 449 s-1 em 20 minutos 24 horas 

5 500 3,0 a 8,0 449 s-1 em 20 minutos  24 horas 

6 600 3,0 a 8,0 449 s-1 em 20 minutos 24 horas 

7 700 3,0 a 8,0 449 s-1 em 20 minutos 24 horas 

 

Para qualificação de remoção da matéria orgânica recalcitrante continuou sendo 

aplicado o parâmetro Cor como principal parâmetro de controle. As análises de COT, 

DBO, nitrito e sólidos em suspensão também foram realizadas ao longo dessa fase 

do estudo. 

 

 

4.5.2.3 – Precipitação Química manipulando somente o pH do despejo – Teste 

Exploratório. 

 

Uma expressiva quantidade da matéria orgânica presente em lixiviados de aterro 

sanitário deve-se à substâncias húmicas e fúlvicas, principalmente, em lixiviados 

gerados em aterros que recebem material de varrição de ruas e podas de árvores 

urbanas.  Essas substâncias precipitam em pHs com valores muito baixo ou muito 

alto. Aziz, et al (2007) investigou o efeito do pH na remoção de cor sem adição de 

coagulante, obtendo como resultado: a cor preta do lixiviado tornou uma cor marrom 

clara em pHs com valores baixos e altos.  

Portanto, investigou-se, de maneira exploratória, a possibilidade de remoção de 

parte da matéria orgânica recalcitrante, apenas manipulando o pH do despejo. Para 

abaixar o pH utilizou-se uma solução de H2SO4 3M e para elevar utilizou-se NaOH 

6M.   

Previamente a adição dos reagentes nos jarros, uma curva de pH era realizada nas 

mesmas condições utilizadas na metodologia com adição do cloreto férrico, com 

diferencial que nestes ensaios houve a necessidade de se realizar duas curvas, uma 

para pHs baixos e outra para pHs altos. Realizada as curvas, os jarros eram 

preenchidos com o sobrenadante do reator biológico em batelada, e adicionado os 
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reagentes ácidos ou básicos para correção do pH. As condições de mistura foram 

gradiente de velocidade igual a 643 s-1 e tempo de mistura igual a 20 minutos. 

 

4.5.2.4 – Análise de Metais – Teste Exploratório 

 

Ao final dos testes, foi realizada de maneira exploratória, uma analise de metais nas 

amostras do lixiviado do aterro (Bruto), no efluente do tratamento biológico do 

lixiviado e no sobrenadante do tratamento físico-químico do efluente do reator 

biológico.  

O tratamento físico-químico foi realizado com as melhores condições de mistura, e 

par pH x dosagem. Utilizou-se como coagulante cloreto-férrico (por ser o mais 

vantajoso economicamente em relação ao sulfato de alumínio). As dosagens foram 

400 mgFe+3/L em pH entre 4,0 e 4,5, gradiente de velocidade aproximadamente  

643s-1 e tempo de mistura igual a 10 minutos. 

4.5.3 Tratamento biológico em Lagoa Aerada 

 

Lagoas aeradas são largamente utilizadas como unidades de tratamento biológico 

para estabilização da carga orgânica presente tanto em efluentes industriais, quanto 

no lixiviado de aterro sanitário. Entretanto, um número significativo dessas unidades 

não foi concebido para a oxidação do nitrogênio amoniacal (nitrificação). 

Dentre as alternativas para remoção do nitrogênio amoniacal, a precipitação química 

da amônia (N-NH+4), aplicando produtos químicos contendo magnésio (Mg+2) e 

fosfato (PO4
-3) (equação 4.3), tem recebido especial interesse por parte de 

pesquisadores, uma vez que o produto final é um mineral (Estruvita) que pode ser 

utilizado como insumo pelas indústrias produtoras de fertilizantes ou produtos para 

drenagem de lodos (LI, ZHAO e HAO, 1999). 

NaClOHPOMgNHNHOHHPONaOHMgCl 26126 244424222 +↓⋅⇒+⋅+⋅ +  Equação 4.3 

Ao longo da presente pesquisa, paralelamente ao experimento 01, avaliaram-se as 

condições de remoção da amônia do lixiviado do aterro sanitário pré-tratado em uma 

lagoa aeróbia (escala de bancada), através de precipitação química com adição de 

sais de magnésio e fósforo (formação do mineral Estruvita). 
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A lagoa (Figura 4.7) foi inoculada com lodo proveniente do reator biológico do 

experimento 01 e era alimentada através de uma bomba peristáltica com vazão igual 

a 4mL por minuto do lixiviado do aterro. A alimentação era programada no timer para 

ser feita sempre em ¼ de hora. Essa estratégia operacional garantia uma idade do 

lodo na lagoa igual a cinco dias, e efluente final da lagoa de decantação sem  

presença de nitrito. 

 

 
Figura 4.7 – Experimento 2 – Sistemas de lagoas (aerada e de decantação) 
tratando lixiviado de aterro sanitário. 
 
A lagoa de decantação recebia continuamente o sobrenadante da lagoa de aeração. 

Quando atingia um volume aproximado de 30,0 L na lagoa de decantação, 

descartava-se 10,0L do sobrenadante. Esse sobrenadante era então posteriormente 

usado no tratamento físico-químico com adição de sais de fósforo e magnésio com 

intuito de formar e precipitar o mineral denominado “estruvita”. 

Lagoa de decantação 

Tanque de alimentação 
Lagoa aerada 
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As coletas para realização das análises físico-químicas eram realizadas 

semanalmente. Os pontos de coleta e os parâmetros avaliados estão apresentados 

na Tabela 4.6. 

 

 

Tabela 4.6 – Relações de parâmetros de monitoramento da Lagoa 

Parâmetros Etapa do sistema 

DBO5,20°C.1 Bruto, sobrenadante da lagoa de 

decantação 

Carbono Orgânico Total (COT) 
Bruto, sobrenadante da lagoa de 

decantação  

Nitrogênio Amoniacal (NH3) 
Bruto, sobrenadante da lagoa de 

decantação  

Nitrito  (NO2
-) 

Bruto, sobrenadante da lagoa de 

decantação 

Fosfato (PO4
3-) 

Bruto, sobrenadante da lagoa de 

decantação 

pH 
Bruto, sobrenadante da lagoa de 

decantação 

Alcalinidade 
Bruto, sobrenadante da lagoa de 

decantação 

Sólidos em Suspensão Totais (SST) 
Bruto, sobrenadante da lagoa de 

decantação 

Sólidos em Suspensão Fixos (SSF) 
Bruto, sobrenadante da lagoa de 

decantação 

1 – A solução de 2-Cloro-6-Triclorometilpiridina era acrescentada para inibir a nitrificação. 

 

 

4.5.4 Tratamento físico-químico pelo processo de formação e precipitação do 

mineral estruvita 
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O ensaio do tratamento físico-químico do efluente da lagoa para remoção da amônia 

através da formação e precipitação da estruvita foi realizado em aparelho de Teste 

de Jarros com seis jarros. Os jarros foram preenchidos cada um com 1,0L de 

efluente da lagoa de decantação. Reagentes com íons de Mg+2 e PO4
-3 foram 

adicionados nos jarros. As soluções adicionadas no conteúdo dos jarros foram: 

 cloreto de magnésio hexahidratado (MgCl2.6H2O) preparado em solução de 

20g Mg+2/L; 

 fosfato de sódio bibásico anidro (Na2HPO4.12H2O) preparado em solução de 

20 gPO4
-3/L.  

As condições de mistura dos reagentes com o efluente da lagoa foram a um 

gradiente de velocidade igual a 449s-1 durante um período de três minutos, 

posteriormente o conteúdo do jarro era submetido a quinze minutos de repouso. 

Após essa etapa de sedimentação, retiravam-se alíquotas do sobrenadante dos 

jarros para fazer as análises. 

 Ao longo da investigação, variou-se a razão molar Mg+2:NH4
+:PO4

-3 : uma vez que a 

precipitação, na forma de cristais estruvita, ocorre quando a concentração 

combinada dos três componentes excede o limite de solubilidade do mineral. 

Os testes dividiram-se em três etapas. Embora para valores de pH próximos de 9,0 a 

precipitação da amônia na forma de Estruvita seja favorecida, inicialmente, os 

ensaios foram realizados sem a correção do pH de dosagem, uma vez que alguns 

trabalhos (Obuli e Kurian, 2008) indicam que a adição de alcalinizante, além dos sais 

de magnésio e fósforo, pode conferir toxicidade ao efluente final do processo, devido 

ao excessivo aumento da concentração salina do mesmo.  

 

4.5.4.1 – 1ª Etapa 

 

Durante a primeira etapa variou-se somente a razão molar dos reagentes (magnésio 

e fosfato) aplicados. A Figura 4.8 mostra a seqüência cronológica de realização dos 

ensaios ao longo da primeira etapa da pesquisa. Após o período de sedimentação, 

efetua-se a leitura do pH de dosagem. 
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Figura 4.8 – Fluxograma da seqüência cronológica de realização dos ensaios 
de precipitação química ao longo da primeira etapa da investigação. 
 

 

4.5.4.2  – 2ª Etapa 

 

Durante a segunda etapa, investigou-se a influência do valor do pH de dosagem 

sobre a eficiência da remoção da amônia na forma de estruvita. Por razões de 

ordem econômica (menor custo na aquisição e consumo de produtos químicos), 

variou-se o pH da massa líquida do conteúdo dos jarros entre 8,4 e 9,5, mantendo a 

relação (1:1:1) entre os íons envolvidos em concordância com o valor determinado 

pelos cálculos estequiométricos (equação 3.3). O ajuste do pH foi com solução de 

NaOH 6M. A figura 4.9 mostra a seqüência cronológica de adição dos sais e 

correção do valor do pH de dosagem ao longo da segunda etapa da investigação. 

 

15' análises físico-químicas final

do pH inicial com
adição de solução

de NaOH 200 rpm durante 3'

Retirada de alíquotas Homogeneização
Repouso durante para realização de para leitura do pH

sobrenadante da lagoa
Leitura e correção 

reação de formação 
de sedimentação (1,0 L) do precipitado

Amostra do Adição dos reagentes e

 

Figura 4.9 - Fluxograma da seqüência cronológica de realização dos ensaios 
de precipitação química ao longo da segunda etapa da investigação. 
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4.5.4.3 – 3ª Etapa 

 

Para a realização da terceira etapa de testes, estabeleceu-se como meta o alcance 

de eficiência de remoção da amônia do conteúdo dos jarros maior que 90%. Variou-

se gradativamente a adição das soluções de reagentes manipulando a relação molar 

entre Mg+2:NH4
+:PO4

-3. A partir da consagração da melhor relação molar entre os 

íons envolvidos, variou-se o pH de dosagem, ajustando com adição de solução de 

NaOH 6M, visando observar a influência desse parâmetro sobre o processo de 

precipitação química. Algumas alterações foram realizadas nas condições de mistura 

e na seqüência de adição dos sais, tais condições são mostradas na figura 4.10. 

 

 

15' análises físico-químicas final

Leitura e correção 
do pH com

adição de solução
de NaOH 

200 rpm durante 1'

Retirada de alíquotas Homogeneização
Repouso durante para realização de para leitura do pH

de sedimentação (1,0 L) do precipitado
200 rpm durante 2'

Amostra do Adição dos reagentes e
sobrenadante da lagoa reação de formação 

 

Figura 4.10 – Fluxograma da seqüência cronológica de adição dos reagentes 
ao longo da terceira etapa da investigação. 
 

As análises realizadas nas amostras do sobrenadante em todas as etapas foram N-

NH3, P-PO4
-3 e pH. As metodologias utilizadas para as análises estão descritas na 

tabela 4.1.  

Ao final dos experimentos, de maneira exploratória, foram realizados ensaios de 

Difratograma de Raio X no lodo químico, com intuito de identificar os cristais de 

estruvita. 

 

 

 

 

5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
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5.1 Caracterização do Lixiviado do Aterro São João 

 

De uma maneira geral, líquidos lixiviados de aterros apresentam características 

distintas de acordo com diversos fatores como: composição do resíduo, a topografia 

do local, o clima, a temperatura, tipo de solo, regime de chuvas, idade do aterro, 

entre outros.  

O lixiviado utilizado na presente pesquisa foi proveniente do aterro São João (ver 

item 4.2). Esse despejo apresentou valores médios de DBO, DQO e cor 

respectivamente iguais a 2.414,0 mgO2/L, 6.646,0 mgO2/L e 5.500,0 mgPt-Co/L. 

Esses valores indicam um lixiviado oriundo de um aterro parcialmente estabilizado, 

pois a relação DBO/DQO calculada é igual a 0,4 (ver Tabela 3.5), sendo um 

indicativo de que o lixiviado ainda contém matéria orgânica biodegradável e 

presença de compostos recalcitrantes (ácidos húmicos), Os ácidos húmicos segundo 

Aziz et al (2007) podem causar  cor escura pronunciada na água residuária. 

Outro grave problema presente em lixiviados de aterros são as altas concentrações 

de amônia. Para atender a restritiva legislação brasileira, faz-se necessária a 

aplicação de processos de tratamento específicos para remoção desse poluente, 

dentre os quais, os mais difundidos são processos  biológicos ou físico-químico, ou 

associação de ambos.  

A Tabela 5.1 apresenta os valores médios dos parâmetros característicos do líquido 

lixiviado do aterro São João ao longo de um período de amostragem igual a 18 

meses (abril/2007 a outubro/2008), coletados quinzenalmente.  
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Tabela 5.1 – Caracterização do Lixiviado do Aterro São João 
Parâmetros Valores médios das 

concentrações 

Valores mínimos 
das concentrações 

Valores máximos 
das concentrações 

Coeficiente 
de variação

Desvio 
padrão 

Número 
de dados 

Unidades 

pH 8,3 8,0 8,5 0,01 0,1 30 - 

Alcalinidade 

total 
10.680 6.460 14.300 0,2 1.816 30 

mg CaCO3/L 

DBO 2.409 515 6.138 0,4 1.090 29 mg O2/L 

DQO 6.707 2.500 9.143 0,2 1.605 18 mg O2/L 

DBO/ DQO 0,4 - - - - - - 

COT 2.384 943 6.610 0,6 1.401 27 mg C/L 

NKT 2.571 1.523 2.985 0,1 331 25 mg N-NKT/L 

NH3 2.252 258 2.870 0,2 470 30 mg N-NH3/L 

NO2
- ñd** ñd* 5 - - 30 mg N-NO2

-/L 

PO4
3- 12 2 17 0,3 3 28 mg P-PO4

-3/L 

SST 248 39 690 0,7 162 30 mg/L 

SSV 162 27 370 0,6 96 30 mg/L 

SSF 86 6 340 0,9 74 30 mg/L 

ST 3.665 1.420 6.940 0,3 1.204 29 mg/L 

Cor  5.500 3.500 8.500 0,4 2.000 28 mg Pt-Co/L 

* não detectável 
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5.2 Experimento 1 – Tratamento biológico seguido de tratamento físico-
químico por processo de coagulação 

 

5.2.1 Tratamento Biológico em Reator de Lodo Ativado operado em Bateladas 

Seqüenciais 

 

As Tabelas 5.2, 5.3 e 5.4 mostram os principais resultados do tratamento biológico, 

conduzido em um reator operado em bateladas seqüenciais tratando o lixiviado do 

aterro São João. Vale ressaltar que o sistema biológico de tratamento foi projetado 

para alcançar a oxidação do nitrogênio amoniacal.  

Observou-se (Tabela 5.4) que o valor médio encontrado para a DBO do efluente do 

reator biológico foi igual a 37 mgO2/L, portanto abaixo dos valores preconizados pela 

legislação (Decreto 8.468 de 8/09/1976) para descarte de efluentes. Quanto ao 

nitrogênio amoniacal, o sistema mostrou-se capaz de remover cerca de 99%, 

atendendo também os padrões de lançamento. 

Deve-se considerar que ao final do processo biológico de tratamento, o efluente 

apresentava altas concentrações de nitrito (valor médio igual a 210 mgN-NO-2/L). 

Este fenômeno era, de certa forma, esperado, pois em paralelo foi operado um 

reator em bateladas seqüenciais, alimentado com lixiviado de aterro sanitário, 

visando a remoção de nitrogênio amoniacal pela via curta (nitritação/desnitritação)1. 

Como as condições de operação e o inóculo utilizado para partida dos dois sistemas 

biológicos foram os mesmos, foi possível alcançar a inibição da oxidação do nitrito a 

nitrato. 

 

 

 

                                            
1 Remoção biológica do nitrogênio pela via curta de lixiviado de aterro sanitário operando um reator 

em bateladas sequenciais (SBR) de autoria de Diego Dominguos da Silva, dissertação a ser 

apresentada ao PHD/POLI/USP. 
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Tabela 5.2 – Características do conteúdo do Reator em Batelada na etapa alimentação, tratando lixiviado do aterro São 
João ( Alimentação - razão de troca volumétrica igual a 10%) 
 

Parâmetros Valores médios das 
concentrações 

Valores mínimos 
das concentrações 

Valores máximos 
das concentrações 

Coeficiente 
de variação

Desvio 
padrão 

Número 
de dados 

Unidades 

pH 8,4 7,8 8,7 0,02 0,2 47 - 

Alcalinidade 

total 
3292 20 5760 0,3 1069 39 

mg CaCO3/L 

DBO 399 4 2111 1,3 511 22 mg O2/L 

DQO 2962 2059 6327 0,2 967 16 mg O2/L 

COT 939 543 1851 0,4 373 33 mg C/L 

NH3 308 50 571 0,4 118 49 mg N-NH3/L 

NO2
- 134 1 260 0,4 59 40 mg N-NO2

-/L 

SST 5837 266 8210 0,3 1761 39 mg/L 

SSV 3842 146 5250 0,3 1121 40 mg/L 

SSF 1990 120 2960 0,3 657 40 mg/L 
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Tabela 5.3 – Características do final da etapa anóxica do reator alimentado em bateladas seqüenciais tratando lixiviado do 
aterro São João 

 
Parâmetros Valores médios das 

concentrações 

Valores mínimos 
das concentrações 

Valores máximos 
das concentrações 

Coeficiente 
de variação

Desvio 
padrão 

Número 
de dados 

Unidades 

pH 8,6 8,3 9,0 0,01 0,1 40 - 

Alcalinidade 

total 
4167 3680 6000 0,1 474 33 

mg CaCO3/L 

DBO 130 18 643 1,2 157 21 mg O2/L 

DQO 2205 1410 3855 0,3 765 9 mg O2/L 

COT 853 490 2009 0,4 358 24 mg C/L 

NH3 321 135 459 0,3 90 35 mg N-NH3/L 

NO2
- 6 ñd* 97 3,0 19 40 mg N-NO2

-/L 

* não detectável 
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Tabela 5.4 – Características do efluente do Reator em Batelada tratando lixiviado do aterro São João (Após a 
sedimentação) 
 

Parâmetros Valores médios das 
concentrações  

Valores mínimos 
das concentrações 

Valores máximos 
das concentrações 

Coeficiente 
de variação

Desvio 
padrão 

Número 
de dados 

Unidades 

pH 8,4 6,5 8,9 0,04 0,4 49 - 

Alcalinidade 

total 
1926 240 3520 0,4 695 43 

mg CaCO3/L 

DBO 37 3 126 0,7 24 39 mg O2/L 

DQO 1415 518 4364 0,8 1086 21 mg O2/L 

COT 838 518 2629 0,5 410 41 mg C/L 

NH3 ñd* ñd* 8 5,6 1 49 mg N-NH3/L 

NO2
- 210 23 438 0,5 99 46 mg N-NO2

-/L 

PO4
-3 4 1 12 1,0 4 6 mg P-PO4

-3/L 

SST 324 124 1340 0,7 22 45 mg/L 

SSV 184 84 720 0,6 117 45 mg/L 

SSF 140 12 620 0,8 115 45 mg/L 

Cor 7500 2500 10000 0,2 1500 43 mg Pt-Co/L 

* não detectável 
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Segundo Kurniawan, Lo E Chan (2005) o tratamento biológico, devido a sua 

simplicidade, é o mais aplicado para remoção da DBO e N-NH3 presente no lixiviado 

de aterro sanitário, porém, apenas a aplicação desse processo não é suficiente para 

a remoção de toda a matéria orgânica do despejo. Os resultados apresentados na 

Tabela 5.4 e 5.5 (parâmetro cor) confirmam a presença de uma grande quantidade 

de material de difícil biodegradação, constituído principalmente de substâncias 

húmicas na forma de ácidos húmicos e fúlvicos. 

Desse modo, foi necessário recorrer a outras tecnologias de tratamento 

complementares e, o processo físico-químico de coagulação-floculação utilizando 

sais de alumínio e ferro tem sido uma das soluções mais aplicadas para o polimento 

do efluente final na remoção de substâncias refratárias (AMOKRAME; COMEL; 

VERON, 1997; AZIZ et al, 2007). 

 

Tabela 5.5 – Síntese dos valores médios após cada etapa do tratamento 
biológico do lixiviado, em reator de bateladas seqüenciais. 

Parâmetros Valores médios das concentrações após:  Unidades 
 Bruto Alimentação Anóxico Sedimentação  

pH 8,3 8,4 8,6 8,4 - 

Alcalinidade 

total 
10.680 3292 4167 1926 

mg CaCO3/L 

DBO 2.409 399 130 37 mg O2/L 

DQO 6.707 2962 2205 1415 mg O2/L 

COT 2.384 939 853 838 mg C/L 

NH3 2.252 308 321 ñd* mg N-NH3/L 

NO2
- ñd** 134 6 210 mg N-NO2

-/L 

PO4
-3 12 - - 4 mg P-PO4

-3/L 

SST 248 5837 - 324 mg/L 

SSV 162 3842 - 184 mg/L 

SSF 86 1990 - 140 mg/L 

Cor 5.500 - - 7500 mg Pt-Co/L 
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5.2.2 Pós-Tratamento físico-químico pelo processo de coagulação-floculação 

 

Observando os resultados da Tabela 5.4, verifica-se a presença de concentrações 

expressivas de DQO, COT e Cor, indicando que o sobrenadante do tratamento 

biológico ainda apresenta uma grande quantidade de matéria orgânica que não foi 

degradada.  

O tratamento físico-químico com sais de ferro ou de alumínio é um dos caminhos 

indicados para a remoção de altas concentrações de poluentes recalcitrantes.  

 

5.2.2.1 – 1ª Fase – Ensaios com coagulante FeCl3 

 

Etapa 1 - A investigação iniciou-se com a ausência do controle do pH de dosagem, 

buscava-se apenas consagrar uma melhor dosagem utilizando o coagulante cloreto 

férrico. Para tanto, monitorava-se, ao final do período de sedimentação, os 

parâmetros cor e sólidos em suspensão. 

A partir da interpolação dos resultados obtidos (Figura 5.1) conclui-se que o 

acréscimo da dosagem do cloreto férrico acarreta um decréscimo do pH da massa 

líquida do jarro acompanhado pela melhoria da eficiência da remoção da cor e 

conseqüentemente da matéria orgânica.  
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Figura 5.1 – Cor final do sobrenadante do tratamento físico-químico variando a 
dosagem de cloreto férrico sem corrigir o pH 
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Figura 5.2 – Eficiência de remoção da matéria orgânica presente em efluentes 
de tratamento biológico de lixiviado pelo tratamento físico-químico 
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Figura 5.3 – Eficiência da remoção dos parâmetros encontrados no efluente 
final do tratamento biológico do lixiviado pelo tratamento físico-químico 
 

Dempsey, Ganho e O’Melia (1984) descobriram que quando a concentração de 

ácidos fúlvicos aumentava, a dosagem de coagulante requerida para remoção, 

também, aumentava. 

A Figura 5.2 mostra as melhores remoções da matéria orgânica, medida em termos 

de Cor e DQO, para maiores dosagens de cloreto férrico (concentração de 350 mg 

Fé+3/L) alcançou-se remoção de 66,0% de DQO e 88,0% de Cor. 

Com a realização das análises de sólidos em suspensão totais e voláteis (Figura 5.3) 

comprovou-se que alcançam-se melhores remoções da matéria orgânica 

recalcitrante para a maior dosagem do coagulante. Foi possível alcançar remoções 

de fósforo para dosagens de Fe+3 maiores que 300 mg/L o que era esperado, pois a 

literatura clássica (DI BERNARDO e DANTAS, 2005; SINCERO e SINCERO, 2003) 

confirma que o processo de coagulação-floculação apresenta boas remoções para 

fósforo solúvel. Quanto ao nitrito, o processo não foi capaz de remover as 

significativas concentrações presentes no efluente, o que era esperado, já que o 

nitrito é, usualmente, removido através do processo biológico de 

nitrificação/desnitrificação. Os valores médios dos parâmetros medidos estão 

representados na Tabela 5.6. 
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Tabela 5.6 – Valores médios dos parâmetros encontrados no sobrenadante do tratamento físico-químico tratando lixiviado 
pré-tratado em reator biológico – Fase 01 – Etapa 01 

 

Parâmetros Dosagem de 
Fe+3 (mg/L) 

Valores 
médios  

Valores 
mínimos  

Valores 
máximos  

Coeficiente de 
variação 

Desvio 
padrão 

Número de 
dados 

pH 

150 6,9 6,6 7,2 0,0 0 5 

200 6,5 6,3 6,9 0,0 0 5 

250 6,4 6,2 6,7 0,0 0 5 

300 6,2 6,0 6,7 0,0 0 5 

350 5,8 5,1 6,6 0,1 1 5 

DQO 

(mg O2/L) 

150 1542 928 1980 0,3 441 5 

200 1422 768 1786 0,3 402 5 

250 1265 714 1592 0,3 361 5 

300 1092 625 1358 0,3 318 5 

350 661 464 1027 0,4 237 5 

P  

(mg P-PO4
-3/L) 

150 ñd* ñd* 1 0,6 0 5 

200 ñd* ñd* ñd* 0,8 0 5 

250 ñd* ñd* ñd* 1,2 0 5 

300 ñd* ñd* ñd* 1,1 0 5 

350 ñd* ñd* ñd* 1,1 0 5 

NO2
-  

(mg N-NO2
-/L) 

150 245 204 286 0,1 34 5 

200 245 204 286 0,1 35 5 

* não detectável    
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Tabela 5.6 – Valores médios dos parâmetros encontrados no sobrenadante do tratamento físico-químico 
tratando lixiviado pré-tratado em reator biológico – Fase 01 – Etapa 01 - Continuação 
 

Parâmetros Dosagem de 
Fe+3 (mg/L) 

Valores 
médios 

Valores 
mínimos 

Valores 
máximos 

Coeficiente de 
variação 

Desvio 
padrão 

Número de 
dados 

NO2
- 

(mg N-NO2
-/L) 

250 245 204 286 0,1 34 5 

300 245 204 286 0,1 34 5 

350 245 204 286 0,1 31 5 

SST  

(mg/L) 

150 157 126 200 0,2 22 5 

200 162 112 240 0,3 47 5 

250 143 102 160 0,2 24 5 

300 120 70 156 0,3 36 5 

350 63 34 110 0,4 28 5 

SSV 

(mg/L) 

150 98 76 118 0,2 16 5 

200 104 66 154 0,3 32 5 

250 84 54 98 0,2 18 5 

300 66 32 90 0,4 24 5 

350 32 20 62 0,5 17 5 

Cor 

(mg Pt-Co/L) 

150 3500 1500 5000 0,4 1500 5 

200 3000 1500 4000 0,4 1000 5 

250 2500 1000 3500 0,4 1000 5 

300 1500 500 2500 0,5 1000 5 

350 500 200 1000 0,5 300 5 
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Etapa 2 – A influência do pH do meio líquido sobre os fenômenos de coagulação-

floculação é consagrada na literatura especializada. (Di Bernardo, Dantas, 2005; 

Sincero, A., Sincero, G., 2003; Marañón et al, 2008). Dessa maneira, partiu-se para 

uma investigação mais apurada da influência do pH de dosagem sobre o processo 

de coagulação-floculação em líquido lixiviado de aterro sanitário.  

Para cada teste, dosava-se a mesma quantidade de cloreto férrico em todos os 

jarros variando somente o pH, adicionando uma solução de ácido sulfúrico 3M. 

Durante os testes, o pH de coagulação variou entre 2,0 e 8,0. Os resultados estão 

demonstrados na Figura 5.4. 
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Figura 5.4 – Cor final do sobrenadante do tratamento físico-químico variando a 
dosagem de cloreto férrico e pH 
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Os resultados, apresentados pela Figura 5.4, indicam que dosagens acima de 

400mgFe+3/L não representam um ganho de eficiência justificável na remoção da 

matéria orgânica recalcitrante medido em termos do parâmetro Cor. Aziz et al., 

(2007) também encontraram uma dosagem ótima de cloreto férrico (800 mg FeCl3/L) 

acima da qual o processo perde eficiência. Os pesquisadores atribuíram esse 

fenômeno à re-estabilização das partículas coloidais.  

Percebe-se, também, que a melhor eficiência de remoção de cor encontra-se na 

faixa de pH compreendida entre 4,0 e 5,0. Foi consumido cerca de 58 mL da solução 

de cloreto férrico numa concentração de 20 gFeCl3/L e para correção do pH no 

intervalo de 4,0 a 5,0 gastou-se em média 5,5 mL de uma solução ácida de H2SO4 

3M.  

Aziz et al., (2007) consagraram o pH ótimo de dosagem igual a 4,0. Os 

pesquisadores afirmaram que em pH = 6,0, foi necessária uma dosagem de FeCl3 

igual a 2.500 mg/L para alcançar uma remoção de cor de 97,0%, enquanto 800 mg 

FeCl3 /L em pH igual a 4,0 permitiu a remoção de 94,0% da cor.  

Outros trabalhos, também confirmaram que as melhores remoções de matéria 

orgânica de diferentes lixiviados de aterros sanitários (medidas como DQO) 

ocorreram em valores de pH entre 4,0 e 5,0. (DIAMADOPOULOS, 1994; 

AMOKRANE et al., 1997). 

A coagulação de substâncias húmicas depende, principalmente, das condições do 

pH da mistura e dosagem de coagulante. A efetiva remoção de substâncias 

húmicas, por coagulação, ocorre em valores de pH menores que 5,0 e considera o 

envolvimento de uma combinação de mecanismos. Especula-se que os mecanismos 

atuantes no tratamento do lixiviado seja: 

• adsorção de substâncias húmicas na superfície do precipitado hidróxido formado; 

• complexação entre espécies de coagulante e as substâncias húmicas; e 

• precipitação das substâncias húmicas devido ao ajuste do pH. (AWWA, 1995). 

Aziz et al (2007) estudaram a influencia do pH na precipitação da matéria orgânica 

recalcitrante, como as substâncias húmicas, monitorando a remoção de cor do 

lixiviado. Valores de pH entre 5,0 e 9,0 não apresentaram remoções significativas, 

entretanto, valores de pH baixos e altos apresentaram melhores remoções de cor 

devido as características típicas dessas substâncias de precipitar em valores de pH 

baixo e alto (vide Figura 3.4). Esses resultados também foram confirmados nesta 
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presente pesquisa, através de alguns testes exploratórios (vide item 5.2.2.3 e Figura 

5.12). 

Os outros parâmetros (DBO, SST, SSV, N-NO2
-) monitorados durante a realização 

dos testes estão apresentados na Figura 5.5. A DBO apresentou valores baixos no 

sobrenadante do tratamento físico-químico em todas as dosagens, isto se deve ao 

efluente do tratamento biológico também apresentar valores baixos de concentração 

(DBO = 37 mgO2/L), porém para concentrações acima de 400 mg Fe+3/L os valores 

da DBO praticamente não foram detectados. Concentrações de sólidos em 

suspensão totais e voláteis também são baixas na saída do efluente do biológico 

(324mgSST/L e 184mgSSV/L), fato que dificulta a sedimentabilidade dos sólidos no 

tratamento físico-químico, pois como não há núcleo de adsorção, os flocos ficam 

muito pequenos e leves, o que induz à velocidade muito lenta de sedimentação. O 

nitrito não pode ser removido através do processo físico-químico, sendo necessário 

um pós-tratamento através da adição de uma fonte externa de carbono para sua 

remoção por processo biológico. 
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Figura 5.5 – Valores absolutos dos parâmetros medidos no sobrenadante do 
tratamento físico-químico utilizando como coagulante cloreto férrico 
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Figura 5.5 – Valores absolutos dos parâmetros medidos no sobrenadante do 
tratamento físico-químico utilizando como coagulante cloreto férrico - 
continuação 
 
Etapa 3 – Segundo autores Di Bernardo, Dantas (2005) algumas condições 

operacionais como gradiente de velocidade e tempo de mistura afetam diretamente 

a coagulação-floculação. A partir da consagração do valor da melhor dosagem de 

coagulante e da faixa de pH ótimo de coagulação, variaram-se as condições de 

mistura nos jarros. Primeiramente variou-se a velocidade de agitação mantendo o 

tempo destinado a mistura. Posteriormente, fixou-se uma velocidade de agitação e 

variou-se o tempo de mistura. Durante toda esta fase de estudo o pH da massa 

líquida dos jarros foi mantido entre 4,0 e 5,0 e, a dosagem foi igual a 400mgFe+3/L. 
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Figura 5.6 – Efeito das condições de mistura na eficiência de remoção de cor 
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A variação das condições de mistura (Figura 5.6) não apresentou efeito significativo 

sobre os fenômenos de coagulação-floculação do lixiviado de aterro sanitário pré-

tratado biologicamente. Tanto para o gradiente de velocidade, quanto para o tempo 

de mistura, seguindo as mesmas condições de dosagem de cloreto férrico 

(400mgFe+3/L) e pH igual a quatro, a remoção de cor foi sempre maior que 95% em 

toda a faixa de variação dos dois parâmetros.  

Por outro lado, a aplicação de gradientes de velocidade muito baixos implica na 

utilização de inversores de freqüência, o que eleva os custos de instalação e 

manutenção do processo. 
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Figura 5.7 – Avaliação da influência do tempo de mistura nas concentrações 
finais dos poluentes no sobrenadante do tratamento físico-químico do lixiviado 
de aterro 
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Figura 5.8 - Avaliação da influência do gradiente de velocidade nas 
concentrações finais dos poluentes no sobrenadante do tratamento físico-
químico do lixiviado de aterro 
 
Outros parâmetros monitorados, durante essa fase, foram Carbono Orgânico Total 

(COT) e sólidos em suspensão (Figura 5.7 e 5.8). Os resultados de ambos, também 

comprovaram que o tempo de mistura e o gradiente de velocidade não interferem na 

remoção da matéria orgânica. 

Outros pesquisadores (MARAÑÓN, et al 2008; AZIZ, et al., 2007; TATSI et al., 2003) 

realizaram ensaios de testes de jarros com lixiviados de aterro sanitário aplicando 

mistura rápida e mistura lenta durante a coagulação-floculação. Entretanto, uma 

ampla faixa do gradiente de velocidade foi investigada durante a presente pesquisa, 

e não houve influencia significativa das condições de mistura sobre os fenômenos 

observados. Assim, infere-se que o principal mecanismo de remoção das 

substâncias recalcitrantes, durante essa investigação, tenha sido a adsorção. 

 

Etapa 4 – Ensaios para confecção da curva de produção de Lodo Químico 

Quanto maior a dosagem de coagulante, maior a produção de lodo químico (Figura 

5.9). A curva segue uma equação exponencial (equação 5.1), na qual, para as 
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maiores dosagens observa-se uma tendência de manutenção da mesma 

concentração de sólidos no lodo químico. 
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Figura 5.9 – Gráfico da produção de lodo químico utilizando coagulante cloreto 
férrico 
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5.2.2.2 – 2ª Fase – Ensaios com coagulante Al2(SO4)3.6H2O 

 

Como os melhores resultados de remoção de matéria orgânica recalcitrante, 

utilizando cloreto férrico como coagulante, estiveram atrelados ao par de valores 

dosagem x pH ótimo, iniciou-se a investigação da aplicação de sulfato de alumínio 

como coagulantes fixando a dosagem e variando o pH dos jarros em testes 

sucessivos (ver Tabela.4.5). 

A cor do efluente tratado está apresentada na Figura 5.10. Nesta etapa de 

tratamento, o pH final variou entre 3,0 e 8,0 e a dosagem do sulfato de alumínio 

variou de 100 a 700 mgAl+3/L.  

Assim como os resultados obtidos durante a primeira fase, as melhores eficiências 

de remoção da cor forma obtidas para dosagens superiores a 400 mg Al+3/L e para 

valores de pH compreendidos entre 5,0 e 6,0. 

Entretanto, expressando os resultados em termos de concentração dos sais 

aplicados, observa-se que o cloreto férrico foi mais eficaz para remoção da matéria 

orgânica recalcitrante, uma vez que foram dosadas 1.160 mg FeCl3/L, enquanto para 

obter eficiências de remoção expressivas da cor foram necessárias 2465 mg 

Al2(SO4)3 /L.  

Esses resultados estão de acordo com outros trabalhos que aplicaram processo de 

coagulação – floculação (sais de alumínio e ferro) para remoção da matéria orgânica 

recalcitrante de lixiviados de aterros sanitários. Todos os pesquisadores afirmaram 

que o cloreto férrico foi mais eficaz para remoção de compostos orgânicos (medidos 

como DQO) de lixiviados de aterros (DIAMADOPOULOS, 1994; AMOKRANE et al., 

1997; TATSI et al., 2003; KARGI e PAMUKOGLU, 2003). 

Aziz et al (2007), encontraram melhores resultados para remoção de cor, turbidez, 

DQO e sólidos suspensos com coagulante cloreto férrico. Segundo Amokrane et al. 

(1997) o cloreto férrico é mais eficaz do que o sulfato de alumínio numa mesma 

dosagem de coagulante. Nessas condições, o cloreto férrico removeu 94,0% de 

turbidez e 55,0% de DQO, enquanto o sulfato de alumínio removeu 87,0 e 42,0%, 

respectivamente. 
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Figura 5.10 – Cor final do sobrenadante do tratamento físico-químico variando 
dosagem de sulfato de alumino e pH  
 
Assim como no uso do coagulante cloreto férrico, a DBO do efluente tratado com o 

sulfato de alumínio foi praticamente nula em todos as dosagens, pois o residual de 

matéria orgânica presente no efluente do tratamento biológico (DBO = 37mgO2/L) foi 

removida pelo tratamento físico-químico. O nitrito (idem ao tratamento com 

coagulante cloreto férrico) também não foi removido. Sólidos em suspensão e COT 

apresentaram melhores remoções para valores de pH próximo de 5,0. Menores 

concentrações de COT foram alcançadas para dosagens de Al+3 maiores que 400 

mg/L. 
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Figura 5.11 - Valores dos parâmetros medidos no sobrenadante do tratamento 
físico-químico utilizando como coagulante sulfato de alumínio 
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5.2.2.3 Precipitação Química manipulando somente o pH do despejo – Teste 

Exploratório. 

 

A influência do pH na redução de cor, sem adição de coagulante, foi investigada em 

alguns testes exploratórios. A literatura clássica (DI BERNARDO e DANTAS, 2005; 

APHA, AWWA, WEF, 1998) afirma que ácidos fúlvicos são solúveis em água em 

qualquer condição de pH; ácidos húmicos não são solúveis em pH abaixo de 2,0 e a 

humina não é solúvel em água sob qualquer condição de pH.  

A Figura 5.12 mostra os resultados obtidos para os testes de precipitação.  
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Figura 5.12 – Testes manipulando somente o pH das amostras sem adição de 
coagulante 
 
Aparentemente, os resultados confirmam que parte da matéria orgânica recalcitrante 

presente no lixiviado estudado é composta por substâncias húmicas que precipitam 

em valores de pH menores que 2,0 e maiores que 12,0. 

Aziz et al. (2007) também conduziram experimentos aplicando a precipitação 

química apenas manipulando o pH do lixiviado. Os pesquisadores afirmaram que a 

cor escura (preto) do lixiviado tornou-se um “marrom claro” em valores de pH baixo 

(~ 2,0) e, extremamente elevado (pH ~ 13,0), sendo que a cor medida alcançou 

remoções de ~60%. 
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5.2.2.4 – Análise de Metais – Teste Exploratório 

 

Ao final da presente investigação, de maneira exploratória, foi realizada uma  

varredura de metais nas amostras do lixiviado do aterro (Bruto) (Tabela 5.7), no 

efluente do tratamento biológico (Tabela 5.8) do lixiviado e no sobrenadante do 

tratamento físico-químico do efluente do reator biológico (Tabela 5.9).  

 

Tabela 5.7 – Concentrações de metais encontrados na amostra do lixiviado do 
aterro sanitário São João 

Elemento Resultado 1 
(mg/L) 

Resultado 2 
(mg/L) 

Ag 0,04 0,04 

Ba 0,13 0,12 

Cd <0,02 <0,02 

Cr 0,37 0,36 

Cu 1,07 1,14 

Fe 8,54 8,68 

Li <0,01 <0,01 

Mn 0,20 0,19 

Ni 0,22 0,22 

Pb 0,13 0,12 

Se <0,04 <0,04 

Zn 0,24 0,23 
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Tabela 5.8 – Concentrações de metais encontrados na amostra de efluente do 
tratamento biológico em reator SBR do lixiviado do aterro sanitário  

Elemento Resultado 1 
(mg/L) 

Resultado 2 
(mg/L) 

Ag 0,04 0,05 

Ba 0,24 0,25 

Cd <0,02 <0,02 

Cr 0,51 0,51 

Cu 1,10 0,98 

Fe 12,91 12,90 

Li <0,01 <0,01 

Mn 0,59 0,60 

Ni 0,20 0,20 

Pb 0,17 0,18 

Se <0,04 <0,04 

Zn 0,68 0,68 
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Tabela 5.9 – Concentrações de metais encontrados no sobrenadante do 
tratamento físico-químico com coagulante cloreto-férrico, tratando lixiviado de 
aterro pré-tratado por reator SBR 

Elemento Resultado 1 
(mg/L) 

Resultado 2 
(mg/L) 

Ag <0,01 <0,01 

Ba 0,09 0,10 

Cd <0,02 <0,02 

Cr <0,01 <0,01 

Cu 0,53 0,52 

Fe 1,6 1,61 

Li <0,01 <0,01 

Mn 1,94 2,00 

Ni <0,01 <0,01 

Pb <0,02 <0,02 

Se <0,04 <0,04 

Zn 2,46 2,54 

 

Todos os elementos, investigados no lixiviado bruto e ao final de todas etapas do 

tratamento, apresentaram valores abaixo do permitido pela legislação para descarte 

de despejos tratados, com exceção do manganês, que ao final do tratamento físico-

químico, apresentou valores acima do permitido pela Resolução CONAMA 397/2008 

(1,0 mg Mn/L).  

Ressalta-se a detecção do elemento ferro no sobrenadante do tratamento físico-

químico em concentração bem inferior ao do lixiviado (bruto). Estudos têm indicado 

melhores remoções de metais em pH básico (pH >9) do que em pH por volta de 4,0 

(MARAÑÓN, et al, 2008; AMOKRAME, COMEL e VERON, 1997). Segundo 

Marañón, et al (2008) em lixiviado tratado com cloreto férrico, aproximadamente 50% 

do ferro adicionado como coagulante permanece no sobrenadante quando o 

experimento é conduzido em pH igual a 3,8. Entretanto, na presente pesquisa a 

remoção de ferro encontrada foi de aproximadamente 81%. Especula-se que a 

remoção de ferro e dos outros metais como Ag, Ba, Cr, Cu, Ni e Pb, ao final do 

tratamento físico-químico, possivelmente ocorreu pela adsorção nos interstícios do 
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lodo químico formado e pela precipitação desses metais (mesmo em pH baixo). 

Devido a alta dosagem do cloreto férrico (1.160 mg FeCl3/L) o limite de solubilidade 

dos metais diminui, e, portanto, metais que precipitam em uma faixa de pH mais 

ampla podem precipitar, mesmo quando o pH do meio líquido é baixo. Esse fato 

justificaria a re-solubilização do manganês e do zinco, frente a redução da 

concentração dos outros elementos em pH ~ 4,0. A curva de solubilidade do zinco 

em função do pH (ver Figura 5.13) é um “pouco fechada” e, portanto, mesmo para 

altas dosagens de sais coagulantes, o zinco permanece na forma solúvel. 

 

 
Figura 5.13 – Solubilidade relativa dos hidróxidos metálicos x pH 
Fonte: adaptado de WEF (1994). 
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5.3 Experimento 2 – Tratamento biológico em Lagoa Aerada seguido de 
tratamento físico-químico por processo de formação e precipitação do 
mineral estruvita 

 

5.3.1 Tratamento biológico em Lagoa Aerada 

 

Os resultados das características médias encontradas no efluente da lagoa estão 

representados na Tabela 5.10. A lagoa foi alimentada com vazão constante de 

entrada igual a vazão de saída (sistema em regime). 

O sistema biológico de tratamento (lagoa aerada) não foi dimensionado para 

oxidação da amônia, entretanto, foi responsável por remoção de DBO da ordem de 

88,0% e 63,0% de COT . 
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Tabela 5.10 – Valores médios das características do efluente da lagoa 
 

Parâmetros Valores médios das 
concentrações  

Valores mínimos 
das concentrações 

Valores máximos 
das concentrações 

Coeficiente 
de variação

Desvio 
padrão 

Número 
de dados 

Unidades 

pH 8,8 8,5 9,0 0,02 0,1 32 - 

Alcalinidade 

total 
4814 3360 6520 0,2 882 31 

mg CaCO3/L 

DBO 154 24 381 0,6 94 24 mg O2/L 

COT 938 720 1188 0,2 168 8 mg C/L 

NH3 498 224 930 0,4 195 24 mg N-NH3/L 

NO2
- ñd* ñd* 4 2,2 1 19 mg N-NO2

-/L 

PO4
-3 5 3 7 0,3 1 7 mg P-PO4

-3/L 

SST 621 230 1830 0,7 407 26 mg/L 

SSV 517 100 940 0,7 305 26 mg/L 

SSF 136 37 450 0,7 117 26 mg/L 

* não detectável 
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5.3.2 Tratamento físico-químico pelo processo de formação e precipitação química 

do mineral estruvita 

 

Etapa 1 

 

A Tabela 5.11 mostra as eficiências médias de remoção da amônia associadas com 

as razões molares aplicadas ao longo dos testes de precipitação química durante a 

primeira fase da investigação, bem como o pH do conteúdo dos jarros ao final do 

ensaio de precipitação. 
 

Tabela 5.11 – Razões molares e eficiências de remoção da amônia – Etapa 1 
Mg+2:NH4:PO4

-3 Remoção da Amônia Concentração Final pH 

1:1:1 56,0% 277,2 mg N-NH3/L 7,3 

1:1,4:1,5 87,0% 87,2 mg N-NH3/L 7,1 

2,5:1:1,4 94,0% 50,4 mg N-NH3/L 6,8 

 
 

Embora os cálculos estequiométricos indiquem que a precipitação química da 

amônia na forma do mineral estruvita ocorra respeitando razões molares de 1:1:1 

entre os íons envolvidos, só foi possível remover 56,0% da concentração de 

nitrogênio amoniacal afluente ao tratamento físico-químico. Esse resultado também 

foi obtido por outros pesquisadores (OBULI E KURIAN, 2008) que alcançaram 

remoção de 58,0% de amônia, respeitando a relação molar de 1:1:1 entre os íons 

Mg+2:NH4
+:PO4

-3, para um valor de pH de dosagem igual a 6,9. 

A ausência de sólidos em suspensão no afluente ao tratamento físico-químico pode 

explicar, em parte, a necessidade de um excesso de íons para que ocorra a efetiva 

precipitação química da amônia, uma vez que a formação dos cristais de estruvita é 

precedida de uma etapa de “nucleação” a partir de cristais embrionários, seguida do 

crescimento e precipitação desses mesmos cristais. Na ausência dessa etapa de 

“nucleação”, a precipitação da amônia na forma de estruvita, simplesmente não 

ocorre (KIM et al., 2007).  

Outro fato que explicaria a necessidade de um excesso de íons no meio para a 

ocorrência da reação de precipitação está associado à termodinâmica. Especula-se 
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que os íons Mg+2 reagem, preferencialmente, com radicais hidroxilas (OH-) 

formando, rapidamente, precipitados amorfos de hidróxido de magnésio (Mg(OH)2) 

(KIM et al., 2007). As melhores eficiências de remoção ocorreram quando a relação 

Mg+2:NH+4  foi igual a 2,5:1, o que corrobora a necessidade de excesso de íons 

magnésio para a formação dos cristais do mineral; além disso, observa-se que o pH 

final da massa líquida dos jarros, ao longo desses testes, apresentou valores em 

torno de 6,8. Essa depleção da alcalinidade inicial também pode ter sido ocasionada 

pela reação preferencial entre Mg+2 e os radicais hidroxilas. 

 

Etapa 2 

Ao longo da segunda fase da presente pesquisa, investigou-se a influência do valor 

do pH no conteúdo dos jarros sobre a formação dos cristais de estruvita. A 

cristalização é favorecida em valores de pH próximos a 9,0. A Tabela 5.12 mostra os 

principais resultados obtidos ao longo dessa etapa. 

 

Tabela 5.12 – Razões molares e eficiências de remoção da amônia – Etapa 2 

Mg+2:NH4:PO4
-3 Remoção da 

Amônia 
Concentração 

Final 
pH 

1:1:1 74,1% 240,8 mg N-NH3/L 8,4 

1:1:1 71,4% 212,8 mg N-NH3/L 8,6 

1:1:1 71,3% 213,9 mg N-NH3/L 8,7 

1:1:1 64,6% 328,7 mg N-NH3/L 8,8 

1:1:1 72,8% 202,7 mg N-NH3/L 9,4 

1:1:1 73,2% 199,9 mg N-NH3/L 9,5 

 

As eficiências de remoção da amônia, ao longo da segunda fase, foram superiores 

aos resultados encontrados durante a realização da primeira etapa da presente 

investigação, respeitando a relação molar de 1:1:1 entre os íons envolvidos na 

formação dos cristais de estruvita. Esse resultado, provavelmente, está associado à 

menor solubilidade do mineral em valores de pH próximos a 9,0. Porém, não se 

observa uma variação significativa dos valores de eficiência relacionada com a 

variação do pH do conteúdo dos jarros. 

Possivelmente, tal qual ocorrido durante a primeira fase da pesquisa, a ausência de 

sólidos em suspensão no afluente ao tratamento físico-químico pode explicar a 
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necessidade de um excesso de íons para que ocorra a efetiva precipitação química 

da amônia. 

A partir desses resultados, partiu-se para realização da terceira etapa, cujo objetivo 

era a determinação da razão entre os íons que permitisse uma eficiência de 

remoção de amônia superior a 90,0% na massa líquida dos jarros. 

 

Etapa 3 

Inicialmente, aumentou-se gradativamente a relação entre o magnésio e amônia, 

mantendo constante a relação NH4:PO4
-3 em 1:1. Essa decisão, embasou-se em 

alguns trabalhos (LE CORRE et al., 2005; KIM et al., 2007) que alertam para o 

excesso de íons fosfato dissolvidos no efluente final, o que certamente inviabiliza a 

tecnologia de tratamento, uma vez que a presença de íons PO4
-3 acaba favorecendo 

a eutrofização em corpos d’água, ou seja, resolve-se o problema da alta 

concentração de N-NH3, criando outro, a elevada concentração de PO4
-3 no efluente 

final. 

Entretanto, os resultados de eficiência de remoção da amônia encontrados (Tabela 

5.13) apontavam a necessidade de aumento da dosagem de PO4
-3, corroborando a 

hipótese de que a precipitação química fica limitada sem a superação do limite de 

solubilidade do mineral. Dessa maneira, mantendo a relação Mg+2:NH4 em 1,5:1, 

aumentou-se gradativamente a adição de íons fosfato, monitorando a eficiência de 

remoção da amônia.  

Para atingir eficiências de remoção da amônia superiores a 90,0%, foi necessário 

obedecer a uma relação entre Mg+2:NH4:PO4
-3 igual a 1,5:1:1,4; portanto, bastante 

superior ao preconizado pela estequiometria da reação. Esse resultado permite 

concluir que, para o lixiviado utilizado durante a pesquisa, o principal fator para o 

excelente desempenho do processo de cristalização é a razão molar entre 

magnésio, amônia e fosfato (Mg+2:NH4
+:PO4

-3). 
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Tabela 5.13 – Razões molares e eficiências de remoção da amônia – Etapa 3 

Mg+2:NH4:PO4
-3 Remoção da Amônia Concentração 

Final 
pH 

1,1:1:1 74% 240 mg N-NH3/L 8,4 

1,1:1:1 75% 233 mg N-NH3/L 8,4 

1,25:1:1 78% 209 mg N-NH3/L 8,5 

1,25:1:1 84% 172 mg N-NH3/L 8,5 

1,5:1:1 65% 90 mg N-NH3/L 8,9 

1,5:1:1 80% 64 mg N-NH3/L 8,9 

1,5:1:1,2 

1,5:1:1,2 

84% 

84% 

52 mg N-NH3/L 

50 mg N-NH3/L 

9,0 

8,8 

1,5:1:1,3 

1,5:1:1,3 

79% 

79% 

169 mg N-NH3/L 

169 mg N-NH3/L 

8,8 

9,0 

1,5:1:1,4 

1,5:1:1,4 

90% 

91% 

42 mg N-NH3/L  

41 mg N-NH3/L 

8,4 

8,4 

 

 

Entretanto, as análises de PO4
-3 no conteúdo dos jarros após a etapa de 

sedimentação, revelaram uma excessiva concentração desse íon, o que é um 

problema para o lançamento desse efluente no corpo receptor.  

Plotando os valores da concentração de PO4
-3 em função dos valores de pH de 

precipitação para os testes realizados com relação molar igual a 1,5:1:1,4; observa-

se que maiores valores de pH resultam em uma menor concentração residual de 

ortofosfato. Deduz-se que menores valores de pH estão associados ao 

favorecimento da dissolução da estruvita em detrimento da cristalização, seguida da 

precipitação do mineral; além disso, maiores valores de pH podem favorecer a 

reação entre íon Ca+2, também presente no lixiviado, com íons fosfato, produzindo 

hidroxiapatita que por sua vez é removida através de precipitação (KIM et al., 2007). 
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Concentração Residual de P-PO4
-3 (Relação molar 1,5:1:1,4)
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Figura 5.13 – Concentração de PO4

-3 em função dos valores de pH de 

precipitação para os testes realizados com relação molar igual a 1,5:1:1,4 

Ao final dos estudos, preocupou-se em identificar o mineral estruvita no lodo químico 

produzido, pois o processo só torna-se atrativo, com a compensação dos altos 

custos oriundos das elevadas dosagens dos sais, pela possibilidade de utilização do 

lodo como insumo na fabricação de fertilizante. Assim, análises exploratórias foram 

realizadas no LCT da USP (Anexo A), e os minerais identificados foram somente 

silvita e halita. Especula-se que a ausência da estruvita no lodo gerado está 

associada a alguns fatores como: 

• Falta de sólidos maiores do que 10 μm como embrião para o crescimento dos 

cristais. O lixiviado era constituído de altas concentrações de matéria orgânica 

coloidal, que pode ter envolvido os poucos e minúsculos cristais de estruvita 

formados e estes não foram detectados pelo método de difração dos raios X na 

forma de cristais do mineral e sim na fase mesclados à fase amorfa. 

• As elevadas dosagens de sais de magnésio e fosfato, podem ter proporcionado 

uma reação preferencial entre esses íons e outros íons presentes no lixiviado (Ca+2 

e OH-) não formando os cristais de estruvita e sim, cristais das formas detectadas 

pelo ensaio de difração de raio X (silvita, halita, material amorfo e possível presença 

de hidreto de magnésio e potássio). 

Fazendo o balanço de massa da quantidade de fosfato que reagiu com o íon amônio 

e o íon magnésio em pH igual a 8,4, foram encontradas remoções de 96,0% do 

fósforo adicionado na mistura e 90,5% de nitrogênio amoniacal presente no efluente 

da lagoa. 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Ao final da presente pesquisa, pode-se concluir que: 

 

 Em lixiviados de aterro maduro (estabilizado) o tratamento biológico é bem 

aplicado para remoção de nitrogênio amoniacal, porém não remove totalmente a 

matéria orgânica, principalmente os compostos recalcitrantes, como os ácidos 

húmicos e fúlvicos presentes em altas concentrações no lixiviado e, que causam cor 

escura (preta) ao mesmo. 

 

 O tratamento físico-químico pelo processo de coagulação-floculação, 

utilizando sais de ferro e alumínio apresentou resultados satisfatórios na remoção 

dos compostos recalcitrantes (monitorados principalmente pela cor) presentes no 

efluente do reator biológico.(SBR) tratando lixiviado de aterro. Deduz-se que a 

remoção desses compostos seja uma combinação de mecanismos. A adsorção de 

substâncias húmicas na superfície do precipitado do hidróxido formado e a 

complexação entre espécies de coagulante e as substâncias húmicas. 

 

 Altas dosagens de coagulante foram necessárias para remoção do material 

de difícil degradação. Dosagens de 400 mg Fe+3/lL (cloreto férrico) e 400 mg Al+3/L 

foram necessárias para alcançar a efetiva remoção. Entretanto o cloreto férrico é o 

mais indicado, pois, foram dosadas 1.160 mg FeCl3/L, enquanto para obter 

eficiências expressivas de cor foram necessárias 2.465 mg Al2(SO4)3 /L. 

 

 O pH interfere na obtenção dos resultados de remoção das substancias 

recalcitrantes. Melhores remoções de Cor foram alcançadas em pH próximo de 4,0 

utilizando como coagulante cloreto férrico, e no uso do sulfato de alumínio, pH 

próximo de 5,0. 

 

 A forma oxidada do nitrogênio amoniacal, N-NO2
-, não é removida por 

sistemas de tratamento físico-químico, o que inviabiliza o lançamento direto no corpo 

receptor. Faz-se necessário um tratamento complementar para o alcance das 

concentrações preconizadas na legislação específica. 
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 O fósforo solúvel P-PO4
-3 é facilmente removido por processos físico-químico 

de coagulação-floculação. 

 

 As condições de mistura como gradiente de velocidade e tempo de misturas, 

utilizando o par dosagem ótima e pH ideal, não apresentaram variação significativa 

nos resultados de remoção de Cor, COT e sólidos em suspensão. 

 

 A produção de lodo químico aumentou com o aumento da dosagem do 

coagulante cloreto férrico. 

 

 O material recalcitrante poderá ser parcialmente removido do lixiviado pelo 

processo de precipitação química, através da adição de acidulante ou alcalinizante 

no lixiviado pré-tratado pelo reator biológico (SBR). Em valores de pH<2,0 e pH>12,0 

pode-se perceber uma expressiva remoção. Entretanto, para alcançar resultados 

efetivos que permitam o lançamento no corpo receptor, deverá ser adicionado um 

coagulante para ajudar na remoção dos colóides, predominantemente constituídos 

pelas substâncias húmicas.  

 

 Testes exploratórios demonstraram que alguns metais como Ag, Ba, Cr, Cu, 

Ni e Pb, presentes no efluente do reator biológico tratando lixiviado de aterro, foram 

removidos pelo tratamento físico-químico de coagulação-floculação utilizando o 

coagulante cloreto férrico, porém Mn e Zn re-solubilizaram em pH ácido. 

 

 Em sistemas de tratamento de lixiviado em lagoa aerada, com tempo de 

residência de 5 dias, são encontradas altas concentrações de nitrogênio amoniacal 

no efluente final. Esse nitrogênio poderá ser removido através de tratamento físico-

químico pelo processo precipitação-quimica. 

 

 Altas dosagens de sais de magnésio e fosfato deverão ser adicionadas ao 

efluente da lagoa, de modo que a combinação dos três elementos (magnésio, 

nitrogênio e fosfato) exceda o limite de solubilidade da estruvita e portanto, se 

alcance eficiências de remoção do nitrogênio amoniacal maiores que 90%. A razão 

molar de Mg+2:NH4
+:PO4

-3 encontrada para esta remoção foi 1,5:1:1,4.  
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  Residual de fósforo em concentração > 10 mg P-PO4
-3/L foi encontrado no 

sobrenadante do tratamento físico-químico, valor este, maior do que a quantidade de 

fósforo presente no lixiviado bruto e que, inviabiliza o descarte do despejo. O fósforo 

assim como o nitrogênio também é um nutriente limitante que causa eutrofização em 

corpos d’água e, portanto esse sistema de tratamento não se apresentou como uma 

boa alternativa de tratamento para polimento do efluente da lagoa aerada.  

 

Como recomendações para futuras pesquisas, sugere-se: 

 

 Buscar elucidar melhor, os fenômenos que ocorrem no processo de 

tratamento físico-químico por coagulação-floculação, medindo o potencial zeta, 

testando polímeros, realizando ensaios de sedimentação e testes de flotação. 

 

 Realização de ensaios de metais e toxicidade no sobrenadante e no lodo do 

tratamento físico-químico. 

 

 Investigação de uma nova metodologia para o tratamento por precipitação-

química da amônia variando a ordem de adição dos reagentes e o pH do despejo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 95

  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION (APHA); AMERICAN WATER 
WORKS ASSOCIATION (AWWA); WATER ENVIRONMENTAL FEDERATION 
(WEF).  Standard methods for the examination of water and wastewater. 20.ed., 
Washington, APHA/AWWA/WEF, 1998. 
 
AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION. Research Foundation. Humic 
substance removal and minimization of trihalomethanes by ferric chloride 
coagulation. 1995. 
 
AMOKRANE, A.; COMEL, C.; VERON, J. Landfill leachates pretreatment by 
coagulation-flocculation.Water Research, v. 31, pp 2775-2782, 1997. 
 
AQUINO, S.F., SILVA, S.Q., CHERNICHARO, C.A.L. Considerações Práticas sobre 
o teste de Demanda Química de Oxigênio (DQO) aplicado a análise de efluentes 
anaeróbios. Engenharia Sanitária. v. 2,n. 4, p. 295 – 304, 2006. 
 
AZIZ H. A, ALIAS S., ADLAN M. N., FARIDAH, ASAARi A. H. and ZAHARI, M. N. 
Colour removal from landfill leachate by coagulation and flocculation processes. 
Bioresource Technology, v. 98 p 218-220, 2007. 
 
BIDONE, R. F; POVINELL, J.I. Conceitos básicos de resíduos sólidos. São 
Carlos: EESC/USP, 1999. 
 
BRASIL, Ministério das Cidades.Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. 
Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Diagnóstico do Manejo de 
Resíduos Sólidos Urbanos – 2006. Brasília, 2006. 
 
BRASIL. Ministério de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Conselho 
Nacional do Meio Ambiente. Resolução nº 357 de 17 de março de 2005. Dispõe 
sobre a classificação e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como 
estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, 18 mar. 2005. 
 
BRASIL. Ministério de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Conselho 
Nacional do Meio Ambiente. Resolução nº 357 de 17 de março de 2005. Dispõe 
sobre a classificação e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como 
estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, 18 mar. 2005. 
 
BRASIL, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística. Plano de Saneamento Básico 2000. Rio de Janeiro, 2002. 
 
CALLI, B.; MERTOGLU, B.; INANC, B. Landifill leachate management in Istanbul: 
applications and alternatives. Chemosphere. V. 59 p. 819-829, 2005. 
 
COMPANHIA DE TECNOLOGIA EM SANEAMENTO BÁSICO. Inventário estadual 
de resíduos sólidos domiciliares: relatório de 2007. São Paulo: CETESB, 2008. 



   

 96

  

 
COMPANHIA DE TECNOLOGIA EM SANEAMENTO BÁSICO. Tratamento do 
líquidos percolados de aterrros sanitários pelo processo de lagoas aeradas, 
em escala de laboratório. São Paulo: CETESB, 1994. 
 
DEMPSEY, B. A.; GANHO, R. M., O’MELIA, C. R. The coagulation of humic 
substances by means of aluminium salts. Journal AWWA. V. 76(4) p. 141-150, 
1984. 
 
DIAMADOPOULOS, E.; SAMARAS, P., DABOU, X. Combined treatment of landfill 
leachate and domestic sewage in a sequencing batch reactor. Water Science & 
Technology, v. 33, n 2-3, p. 61 – 68, 1996. 
 
DIAMADOPOULOS, E. Characterization and treatment of recirculation stabilized 
leachate. Water Research. v.28, p.2439–2445, 1994. 
 
DI BERNARDO, L.; DANTAS, A. D. B. Métodos e Técnicas de Tratamento de 
Água. São Carlos, Ed.RIMA, 2005. 
 
EDWARDS, G.A., AMIRTHARAJAH, A. Remove color caused by humic acids. 
Journal AWWA. V. 77(3) p. 50-57, 1985. 
 
 
FREEDMAN, B. Environmental ecology: the impacts of pollution and other stresses 
on ecosystem structure and function. San Diego, Academic Press, 1989. 
 
GUIMARÃES, L.T. Utilização do sistema de informação geográfica (Sig) para 
identificação de áreas potenciais para disposição de resíduos na bacia do 
Paquequer, município de Teresópolis – RJ. 2000. 172p. Tese (Doutorado). 
COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2000.  
 
INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLÓGICA / CEMPRE. Lixo Municipal: Manual 
de gerenciamento integrado. 2ª ed. São Paulo, n. 43, p. 23-24, 1996. 
 
KARGI, F PAMUKOGLU, M.Y. Powdered activated carbon added biological 
treatment of pre-treated landfill leachate in a fed-batch reactor. Biotechnology 
Letters. V.25, p. 695–699, 2003. 
 
KIM D., RYU H-D., KIM M-S., KIM J. AND LEE S-I. Enhancing struvite precipitation 
potential for ammonia nitrogen removal in municipal landfill leachate. Journal of 
Harzadous Materials, v. 146, p. 81 – 85., 2007. 
 
KLIMIUK, E.; KULIKOWSKA, D. Organics removal from landfill leachate and 
activated sludge production in SBR reactors. Waste Management, n. 26, p. 1.140-
1.147, 2006. 
 
KURNIAWAN, T.A.; LO, Wai-hung; CHAN, Gilbert Y.S. Physico-chemical treatments 
for removal of recalcitrant contaminants from landifill leachate. Journal of 
Hazardous Materials. v. B129, p. 80-100, 2006. 
 



   

 97

  

LAITINEM, N.; LUONSI, A.; VILEN, J. Landfill leachate treatment with sequencing 
batch reactor and membrane bioreactor. Desalination, n. 191, p. 86-91, 2006. 
 
LI, X. Z.; ZHAO, Q. L. Efficiency of biological treatmente affect by high strebgth of 
ammonium-nitrogen in leachate and chemical precipitation of ammonium-nitrogen as 
pretreatment. Chemosphere. v. 44, p 37-43, 2001. 
 
LI, X. Z.; ZHAO, Q. L,; HAO, X. D. Ammonium removal from landfill leachate by 
chemical precipitation. Waste Management. v. 19, p. 409-415, 1999. 
 
LIANG, Z., LIU, J. Landfill leachate treatment with a novel process: Anaerobic 
ammonium oxidation (ANAMMOX) combined with soil infiltration system. Journal of 
Hazardous Materials. v. 151, p. 202 – 212, 2008. 
 
LO, I. M. C. Characteristics and treatment of leachates from domestic landfills. 
Enviromental International. V. 22 n.4 p. 433-442, 1996. 
 
MARAÑÓN E., CASTILLÓN L., FERNÁNDEZ-NAVA Y., FERNÁNDEZ-MÉNDEZ A. 
and FERNÁNDEZ-SÁNCHEZ A. Coagulation-flocculation as a pre-treatment process 
at a landfill leachate nitrification-denitrification plant. Journal of Hazardous 
Materials, v. 156, p. 538 – 544,2008. 
 
MCBEAN, E. A.; ROVERS, F .A.; FARQUHAR, G . J.; Solid Waste Landfill 
Engineering and Design. Prentice Hall, Inc. p. 521, 1995. 
 
MOSER, G. I. F.; Estudo da Nitrificação de Líquido Percolado de Aterro Sanitário 
Utilizando Sistemas de Lagoa Aerada e Lodos Ativados. Tese (Mestrado) – Escola 
Politécnica da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2003. 
 
OBULI P. K. AND KURIAN J. Chemical precipitation of ammonia-N as struvite from 
landfill leachate - effect of molar ratio upon recovery. The Journal of Solid Waste 
Technology and Management, v. 34, n.1,2008. 
 
OZTURK, I.; ALTINBAS, M.; KOYUNCU, I., ARIKAN, O.; GOMEC-YANGIN, C. 
Advanced physico-chemical treatment experiences on young municipal landfill 
leachates.  Waste Management. V. 23 p. 441-446, 2003. 
 
PACHECO, J. R. ; PERALTA-ZAMORA, P. G. Integration of phisical chemistry and 
advanced oxidative processes for remediation of landfill leachate.  Engenhari 
Sanitária Ambiental. V. 9 p. 306-311, 2004. 
 
PIVELI, R. P.; KATO, M. T. Qualidade das águas e poluição: aspectos físico-
químicos. ABES, São Paulo, 2005. 
 
QASIM, S. R.; CHIANG, W. W. Sanitary Landfill Leachate: Generation, control and 
treatment. Londres, CRC Press, 1994. 
SÃO PAULO (Estado). Decreto nº 8468 de 08 de setembro de 1976. Aprova o 
regulamento da Lei nº 997 de 31 de maio de 1976, que dispõe sobre a prevenção e 
o controle da poluição do meio ambiente. Legislação estadual: controle de 
poluição ambiental, São Paulo, CETESB, 1991. 



   

 98

  

SINCERO, A. P.; SINCERO, G. A.  Physical-Chemical Treatment of Water and 
Wastewater. IWA Publishing.  Boca Raton, CRC Press, 2003. 

SOUTO, G.B., POVINELLI, J. Características de Lixiviados de Aterros Sanitários no 
Brasil. 24º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental 2007 

TATSI, A. A.; ZOUBOULIS, A. I.; MATIS, K. A.; SAMARAS, P. Coagulation-
flocculation pretreatment of sanitary landfill leachates. Chemosphere. v. 53, p. 737 – 
744, 2003. 

VAN HAANDEL, A.; MARAIS, G.V.R.  O comportamento do sistema de lodo 
ativado: teoria e aplicações para projetos e operação. Campina Grande, 1999. 
 
VON SPERLING, M. Lagoas de estabilização. UFMG Belo Horizonte, 2002. 
 
WATER ENVIRONMENTAL FEDERATION (WEF). Pretreatment of Industrial 
Waste. Manual of practice. WEF Alexandria (US), 1994. 
 
WISZNIOWSKI J.,. ROBERT D., SURMACZ-GORSKA J., MIKSCH K. and WEBER 
J. V. Landfill leachate treatment methods: A review. Environmental Chemistry 
Letters, v. 4, p. 51 – 61, 2006.  
 
ZOUBOULIS, A. I., CHAI, X., KATSOYIANNIS, I.A. The application of biofloculant for 
the removal of humic acids from stabilized landfill leachates. Journal of 
Environmental Management. v. 70, p. 35 – 41, 2004. 
 
 


