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PREFÁCIO
Glauco Machado Requião, Mounir Chaowiche

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) é des-
taque nacional no setor. Além de manter índices de saneamen-
to superiores à média nacional, a Sanepar adota iniciativas 
de vanguarda no sistema, pesquisa processos de reutilização 
de resíduos dentro e fora da empresa, gerando um ciclo 
sustentável que promove a eficiência econômica da Companhia 
e a preservação do meio ambiente. 

Tendo a inovação como propulsora do negócio, a Sanepar 
mantém a atenção voltada a alternativas economicamente viáveis 
e ambientalmente adequadas para aprimorar seus processos. Em 
2016, a Sanepar foi classificada pela Revista Amanhã como uma 
das 50 melhores empresas do Sul do Brasil por seu trabalho em 
inovação e pesquisa, e em 2017 a empresa foi agraciada com o 
Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento – PNQS Nível 
1, o qual avaliou, dentre outros aspectos, o comprometimento da 
empresa com a excelência em de gestão de seus processos.

Alinhada às diretrizes institucionais e aos valores da empre-
sa, a inovação está inserida no planejamento estratégico da Sa-
nepar, orientando as iniciativas para gerar resultados que aten-
dam aos desafios atuais e futuros do negócio, proporcionem o 
melhor desempenho e satisfaçam os clientes e demais públicos 
estratégicos da Companhia.

Utilizando recursos próprios e benefícios fiscais da Lei do 
Bem (Lei nº 11.196/2005), que totalizaram aproximadamente 
R$ 2,9 milhões nos últimos dois anos, a Sanepar investe no 
futuro e antecipa tendências, visando a evolução sustentável do 
negócio. Comprometida com a eficiência energética e a redução 
dos impactos socioambientais, além da atenção permanente vol-
tada para a inovação dos processos e a adoção de novas tecno-
logias, a Sanepar busca constantemente parceiros de excelência 
no meio acadêmico e empresarial. É neste contexto que em 2013 
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foi criado o Programa Paranaense de Pesquisa em Saneamento 
Ambiental – PPPSA, uma parceria com a Fundação Araucária 
que prevê o lançamento de chamadas públicas de projetos de 
pesquisa, alinhadas com as prioridades de desenvolvimento do 
saneamento do Estado. Este livro, em seus dois volumes, suma-
riza os resultados de dois anos de pesquisa do segundo Edital 
promovido pelo PPPSA e mostra o comprometimento da Sane-
par com a busca de soluções tecnológicas inovadoras.

A Sanepar acredita que este é o melhor caminho para que 
cientistas e empregados sejam estimulados a refletir sobre solu-
ções adequadas ao saneamento e ajudem a construir caminhos 
para a sustentabilidade.
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APRESENTAÇÃO
Bárbara Zanicotti Leite Ross, Gustavo Rafael Collere Possetti

O setor de saneamento brasileiro carece de aprimoramen-
tos. Ano após ano, são publicados índices de atendimento alar-
mantes, que requerem grandes investimentos financeiros para 
sua redução. Desta forma, desenvolver e aprimorar tecnologias 
que possam contribuir com a mitigação desses índices e dispo-
nibilização do saneamento para toda a comunidade é funda-
mental. A Sanepar sempre se destacou pela qualidade do seu 
corpo técnico e a proposição de alternativas inovadoras para o 
crescimento da empresa e, assim, ampliar os índices de atendi-
mento em todo o Estado.

A inovação é praticada em todos os níveis da companhia, 
existindo, inclusive, uma Política de Desenvolvimento e Inova-
ção que enfatiza que um dos compromissos da empresa é “bus-
car contínuo desenvolvimento e inovação de nossos processos, 
produtos e serviços”. Por saber que esta prática não é comum 
em todos os segmentos, a Sanepar incentiva a adoção de práti-
cas inovadoras, aliando-se a universidades, instituições de pes-
quisa e empresas do setor, fomentando o desenvolvimento do 
setor do saneamento.

Em uma pesquisa realizada com 503 empresas do estado do 
Paraná, apresentada no Relatório Bussola da Inovação, publica-
do pela Finep em 2017, tem-se um panorama geral da inovação 
no Estado. Dentre as empresas que participaram da pesquisa, 
28 possuem mais de 499 funcionários, essas indicam que a área 
de produção participa de 93% das ações de inovação, enquanto 
que a área de pesquisa e desenvolvimento responde por 68%. 
Este dado mostra que mesmo que não exista uma área de ino-
vação formalizada na empresa a mesma pode ocorrer devido a 
iniciativas individualizadas de outros setores da mesma. Segun-
do a pesquisa, a inovação teve como principais objetivos ajudar 
a empresa a atender a regulamentação ou normas, contribuir 
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com a melhoria da qualidade do produto e atender a pressões 
do mercado. Em poucos casos ela aumentou a receita. As ino-
vações ocorrem com novos produtos, melhoria nos produtos já 
existentes, criação de novos processos produtivos e melhoria 
nos processos produtivos já existentes.

A inovação no estado do Paraná pode crescer muito, vis-
to que 57% das empresas usam apenas recursos próprios para 
desenvolver projetos inovadores em suas unidades, além dis-
so, 72% das empresas nunca utilizaram os recursos da Lei do 
Bem e 31% requerem financiamentos para o desenvolvimento 
de inovações. O aproveitamento dos benefícios da Lei do Bem 
poderia ampliar as ações de pesquisa e desenvolvimento sem 
onerar as corporações.

O percentual do faturamento empresarial destinado à inova-
ção ainda é bastante tímido no Estado, 59% das empresas parti-
cipantes da pesquisa destina até 5% do faturamento, 19% desti-
nam de 5,1 a 10% e as demais destinam percentuais superiores. 

Entende-se que o departamento comercial possui uma 
grande importância neste processo, por ser capaz de identifi-
car as necessidades dos clientes e trazê-las ao departamento de 
inovação. Em busca de alternativas de inovação, os 76% das 
empresas interagem com clientes ou consumidores e 71% com 
fornecedores, sendo que, no caso da interação com clientes e 
consumidores, 36% atuam na fase de geração de ideias para 
inovação, já no caso dos fornecedores a atuação fica mais di-
recionada, em 51% das situações, fase de desenvolvimento das 
propostas inovadoras.

Para as indústrias, os principais desafios para inovação são 
a aquisição de conhecimento externo, captação e exploração 
de incentivos e recursos e a formalização das equipes de pes-
quisa e desenvolvimento. Para a Sanepar é muito importante a 
estratégia de escolha de parceiros externos que permitam a pro-
dução de conhecimento, uma vez que com o uso dos benefícios 
da Lei do Bem a captação de recursos está consolidada e no 
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Centro de Tecnologias Sustentáveis Sanepar (CETS), a equipe 
de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) encontra a es-
trutura para o desenvolvimento de suas atividades.

A definição das prioridades nas atividades de PD&I na Sa-
nepar ocorre a partir de levantamentos de demanda tecnológica 
junto às diversas áreas da empresa. Com base nesses levanta-
mentos são definidos programas estratégicos de PD&I na bus-
ca das soluções tecnológicas, os quais são tratados da seguinte 
forma: i) prospecção tecnológica; ii) estímulo a atividades de in-
vestigação por toda a estrutura da empresa; iii) estabelecimento 
de parcerias interinstitucionais para o desenvolvimento de redes 
de pesquisa, e; iv) desenvolvimento próprio.

A redução dos impactos ambientais da operação, a busca de 
eficiência energética, eficiência operacional e gestão de recursos 
hídricos, foram alguns dos temas eleitos pelos diversos públicos 
estratégicos da Companhia, como sendo de maior impacto po-
tencial ao negócio da Sanepar e que, portanto, representam as 
prioridades da Sanepar na gestão cotidiana da sustentabilidade 
e que direcionam os esforços de geração de valor decorrentes 
da atividade de PD&I.

Desta forma, os projetos de PD&I da Sanepar abordam ba-
sicamente os seguintes temas: reservatórios e fontes de água, 
tratamento de água, tratamento de esgoto, lodo e escuma, bio-
gás e odor, energia e automação e gestão para o saneamento.

Após os bons resultados obtidos com a realização do primei-
ro Edital de pesquisas do Programa Paranaense de Pesquisa em 
Saneamento Ambiental (PPPSA), Sanepar e Fundação Araucá-
ria entenderam que esta parceria deveria continuar e publicaram 
o segundo Edital do PPPSA. O edital seguiu a metodologia de 
trabalho consagrada pelo seu antecessor na qual a Sanepar defi-
niu as linhas de pesquisa e coordenou a execução das atividades.

Foi realizada a chamada pública, na qual 26 projetos foram 
submetidos, sendo 4 na linha temática de reuso, 5 propostas na 
área de resíduos sólidos, 2 na gestão do saneamento, 2 para tra-
tamento de esgoto e 13 pesquisas na área de tratamento de água.
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A seleção dos projetos se deu em duas etapas, inicialmente 
foi realizada a análise documental, seguindo-se a análise de mé-
rito, relevância científica e atendimento aos critérios estabeleci-
dos no edital. A primeira etapa foi realizada por especialistas do 
setor administrativo da Fundação Araucária; já para a segunda 
etapa, foram eleitos comitês científicos, de acordo com a área de 
domínio, para a ponderação dos resultados.

Para cada trabalho aprovado, a Sanepar elegeu um consul-
tor interno, incumbido de acompanhar o desenvolvimento do 
projeto e execução da pesquisa. Paralelamente foram realizados 
três seminários de integração. O primeiro com o objetivo de 
apresentar e discutir os projetos de pesquisa, o segundo visando 
à apresentação de resultados parciais obtidos ao final de um 
ano de avaliações, e o terceiro para apresentação dos resultados 
finais, após dois anos de investigações.

O encerramento do primeiro edital do PPPSA foi celebra-
do com o lançamento do livro TECNOLOGIAS POTENCIAIS 
PARA O SANEAMENTO – Volume I: Produto da Integração 
Universidade – Empresa, lançado em 2015. Com o segundo 
edital de financiamento de pesquisas, não poderia ser diferente, 
devido às linhas temáticas desenvolvidas, o livro foi dividido em 
dois volumes que sintetizam os resultados obtidos pelas pes-
quisas. Em seu segundo volume, denominado TECNOLOGIAS 
POTENCIAIS PARA O SANEAMENTO – Volume II: Remoção 
de metais de águas de abastecimento público contou com a con-
tribuição das seguintes instituições: Departamento de Química 
da Universidade Estadual de Londrina – UEL, Universidade 
Estadual de Maringá – UEM, Universidade Estadual do Cen-
tro-Oeste do Paraná – Unicentro, Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná – UTFPR, Campus de Apucarana, Campo 
Mourão, Medianeira e Ponta Grossa. O terceiro volume, deno-
minado TECNOLOGIAS POTENCIAIS PARA O SANEAMEN-
TO – Volume III: Disposição de lixiviado de aterro sanitário em 
reatores UASB foi elaborado com base nas pesquisas desenvol-
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vidas pela Universidade Federal do Paraná – UFPR e do Centro 
de Tecnologia e Urbanismo da Universidade Estadual de Lon-
drina – UEL. Centro de Tecnologia e Urbanismo. O livro ainda 
apresenta, como apêndice, informações curriculares sobre os 
autores envolvidos nos dois volumes publicados.
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CAPÍTULO 1

CONTEXTUALIZAÇÃO E 
CARACTERIZAÇÃO DO LIXIVIADO

Ellen Caroline Baettker, Júlio Cezar Rietow, Renan Borelli Galvão, Priscila 
Biesdorf Borth, Emília Kiyomi Kuroda, Fernando Fernandes,  

Miguel Mansur Aisse

A fração líquida do aterro sanitário é resultante de várias 
fontes, dentre elas a umidade dos resíduos depositados, a água 
da chuva que penetra nas células do aterro e o próprio choru-
me. Chorume é o nome usualmente utilizado para caracterizar 
o líquido gerado durante o processo da decomposição predomi-
nantemente anaeróbia de resíduos sólidos dispostos em aterro 
Sanitário, esse conjunto de líquidos também pode ser denomi-
nado de percolado ou lixiviado (Bidone; Povinelli, 1999).

O lixiviado possui composição química e microbiológica 
bem complexa, com elevada concentração de matéria orgânica 
e substâncias inorgânicas. Além disso, as características variam 
muito, pois, além de depender dos resíduos depositados, são in-
fluenciadas pelas condições ambientais, tempo e forma de ope-
ração do aterro e, principalmente, pela dinâmica dos processos 
de decomposição que ocorrem no interior das células (Kjeldsen 
et al., 2002; Yao, 2013).

A principal preocupação recai sobre como está sendo tra-
tado esse líquido antes de ser disposto na natureza. Segundo 
Ferreira (2001) e Nascentes et al. (2015), o maior problema é 
a grande variabilidade da composição do lixiviado, ao longo da 
operação de um aterro, e a presença de substâncias recalcitran-
tes nesse efluente, tornando com que muitas técnicas de tra-
tamento utilizadas sejam pouco eficientes ou demasiadamente 
caras em relação ao custo de operação dos aterros.
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1. Referencial teórico

1.1 Geração e Composição do lixiviado

Inúmeros são os fatores que influenciam na geração de li-
xiviados, sendo eles fatores climáticos como precipitação plu-
viométrica, evapotranspiração e temperatura; fatores hidrogeo-
lógicos como escoamento superficial, infiltração, topografia, 
geologia e recirculação do lixiviado; características da camada 
de cobertura, como a umidade, vegetação e declividade; caracte-
rísticas dos resíduos, como composição gravimétrica, compac-
tação, permeabilidade, granulometria, peso específico e também 
o fator relativo ao método utilizado para impermeabilização do 
local (Gomes, 2009; Peng, 2013; Gotvajn; Pavko, 2015).

Sendo assim, esse efluente pode conter uma grande quanti-
dade de matéria orgânica (biodegradáveis e não biodegradáveis 
– recalcitrantes), onde os compostos húmicos constituem um 
importante grupo, assim como os compostos nitrogenados, me-
tais pesados e sais inorgânicos, além de microrganismos (Qasim; 
Chiang, 1994; Çeçen; Çakiroglu, 2001; Wiszniowiski et al., 2005; 
Moravia et al., 2007; Renou et al., 2008; Felici et al., 2013).

De acordo com Castilhos Jr. et al. (2006), o lixiviado pode 
conter cinco grupos de poluentes:

• Matéria Orgânica dissolvida expressa pela Demanda Bioquímica de Oxi-
gênio (DBO) ou pela Demanda Química de Oxigênio (DQO) ou, ainda, 
pelo Carbono Orgânico Total (COT);

• Macrocomponentes inorgânicos: Ca2+, Mg2+, K+, NH4
+, Fe2+, Mn2+, SO4

- e 
HCO3

-;

• Metais pesados: Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn;

• Compostos orgânicos xenobióticos (COXs), presentes em baixas concen-
trações, incluídos hidrocarbonetos aromáticos, fenóis e compostos alifáti-
cos clorados;
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• Outros componentes como boro, arsênio, bário, selênio, mercúrio e co-
balto, que são encontrados em baixíssimas concentrações.

Estudos feitos com lixiviado de aterros sanitários brasi-
leiros apresentam teores de matéria orgânica em termos de 
DQO variando de 190 a 22.300 mg.L-1 e concentrações de 
nitrogênio amoniacal variando de 0,4 a 1.800 mg.L-1, além 
da presença de compostos recalcitrantes como ácidos húmi-
cos e fúlvicos (Lange; Amaral, 2009). Ahmed e Lan (2012) 
relataram que o lixiviado, quando novo, apresenta altas con-
centrações de matéria orgânica biodegradável, favorecendo, 
assim, a elevada razão de demanda bioquímica de oxigênio 
por demanda química de oxigênio (DBO/DQO). Esta razão 
diminui com o tempo, resultante dos processos de estabili-
zação da matéria orgânica biodegradável, restando apenas a 
matéria orgânica de difícil biodegradação.

A composição do lixiviado varia em função da fase em que 
se encontra o aterro sanitário. Souto (2009) realizou uma ex-
tensa revisão bibliográfica focada em autores nacionais e cons-
truiu tabelas com características do lixiviado de aterros brasilei-
ros (Tabela 1.1).

Parâmetros
Fase ácida Fase 

metanogênica
Mínimo Máximo Mínimo Máximo

pH 4,4 8,4 5,9 9,2
Alcalinidade total 
(mg/L de CaCo3)

170 32.000 125 20.200

Turbidez (UNT) 100 540 0,02 620
Condutividade (µS/

cm)
230 45.000 100 45.000

DBO (mg/L) 1 55.000 3 17.200
DQO (mg/L) 90 100.000 20 35.000
NTK (mg/L) 1,7 3.000 0,6 5.000

N Amon. (mg/L) 0,07 2.000 0,03 3.000
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Parâmetros
Fase ácida Fase 

metanogênica
Mínimo Máximo Mínimo Máximo

Nitrito (mg/L) - - ND 70
Nitrato (mg/L) ND 260 ND 270

Fósforo total (mg/L) ND 45 ND 80
Cloreto (mg/L) 275 4.700 20 6.900

ST (mg/L) 400 45.000 200 29.000
STV (mg/L) 78 26.700 75 20.700
STF (mg/L) 40 28.400 100 17.000
SST (mg/L) 10 7.000 7 12.400

Fe total (mg/L) ND 1400 0,01 720
Cd total (mg/L) ND 0,1 ND 0,6

Cu (mg/L) ND 0,8 ND 2,9
Cr (mg/L) ND 1,2 ND 1

Mn total (mg/L) ND 115 ND 30
Ni (mg/L) ND 6,5 ND 1,4
Zn (mg/L) ND 27 ND 35

Pb total (mg/L) ND 1,5 ND 6,7
CT (NMP/100ml) 200 5 x 107 ND 2 x 108

Tabela 1.1. Composição do lixiviado em função da fase  
em que se encontra o aterro

Fonte: Souto (2009).

As denominações fases ácida e metanogênica dos aterros sa-
nitários estão associadas a fase de degradação, por isso de forma 
mais simples e prática se utiliza a denominação lixiviado “velho” 
e lixiviado “novo”. Lixiviados novos são passíveis de diversas for-
mas de tratamento biológico, sua carga orgânica é elevada, mas 
também é facilmente biodegradável. Para lixiviados velhos, o tra-
tamento deve ser mais complexo devido à grande quantidade de 
compostos de difícil degradação (McBean et al., 1995).

Alguns autores caracterizaram quimicamente o lixiviado 
gerado no aterro sanitário de Curitiba/PR e identificaram os 
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componentes mais expressivos em termos de concentração, 
conforme apresentado na Tabela 1.2. O aterro teve sua opera-
ção iniciada no ano de 1989 e o encerramento se deu em 2010. 
Outro ponto importante a destacar é que o ponto de coleta dos 
lixiviados citados abaixo ocorre após a Lagoa Facultativa. 

Normalmente em aterros jovens a relação DBO/DQO é 
alta e cai em aterros maduros (Contrera et al., 2013). Gomes 
(2009) classifica a idade do aterro em função da relação DBO/
DQO do lixiviado da seguinte maneira: uma relação DBO/
DQO maior que 0,5 indica um aterro novo e instável, bem como 
essa relação entre 0,1 e 0,5 indica um aterro moderadamente 
estável e, por fim, um aterro velho e estável é indicado por uma 
relação DBO/DQO menor do que 0,1. Para Tchobanoglous et 
al. (1993) aterros novos possuem lixiviados com relação DBO/
DQO em torno de 0,7, enquanto em aterros antigos esta relação 
se aproxima de 0,2.

Parâmetro1
Morais e
Zamora 
(2005)

Rodrigues 
(2008)

Rocha 
(2011)

Dias
(2013)

Ferreira 
(2014)

pH 8,4 8,2 8,3 8,3 8,3
DQO 5.200 3.542 9.369 3.144 2.929
DBO 720 1.211 - - -
COD 1.058 - 2.300 758 507 

Cloretos 2.590 2.293 - - 2.553
CaCO3

- 1.240 - - - -
P 11,3 6,3 3,2 39 42

Nitrogênio 
Amoniacal 1.200 795 1.800 2.210 2.210

Sódio 1.512 - - -
Potássio 1.480 - - -
Enxofre 316 - - -

Alcalinidade 860 6.171 - -
Alcalinidade 
bicarbonato 808 - - -
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Parâmetro1
Morais e
Zamora 
(2005)

Rodrigues 
(2008)

Rocha 
(2011)

Dias
(2013)

Ferreira 
(2014)

Magnésio 9,4 - - -
Ferro 13,2 5,1 -

Manganês 0,29 - - -
Cromo 0,45 0,05 - -
Cobre 0,36 1,68 - -

Chumbo 0,28 0,48 - -
Mercúrio 0,001 - - -

Níquel 1,4 0,18 - -
Zinco 1,06 0,33 - -

Tabela 1.2. Caracterização de lixiviados do aterro sanitário de Curitiba-PR
Obs: 1 valores em mg/L, exceto pH.

Fonte: Morais e Zamora (2005), Rodrigues (2008), Rocha (2011), Dias (2013), 
Ferreira (2014).

Análises microbiológicas no lixiviado mostram uma quanti-
dade coliformes totais na ordem de 104 UFC.g-1 (unidade forma-
dora de colônia por grama de amostra). Os microrganismos mais 
comuns presentes no lixiviado, além de bactérias metanogênicas 
e acetogênica, são espécies patogênicas (coliformes fecais), bac-
térias redutoras e desnitrificantes (Christensen et al., 2001). 

1.2 Caracterização por Parâmetros Coletivos 
Específicos e Tipos de Tratamento

De acordo com Silva (2009), os parâmetros convencionais 
utilizados na caracterização dos lixiviados de aterros sanitários, 
foram selecionados de modo a retratar o processo de decom-
posição dos resíduos, indicando o estado de degradação mais 
provável e, consequentemente, facilitando a tomada de decisão 
quanto ao tratamento do lixiviado. Deste modo, a caracteriza-
ção de efluentes biológicos, em geral, pode ser realizada em 
três níveis: identificação visual dos compostos, identificação de 
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classes de compostos e determinação de parâmetros coletivos 
específicos e não específicos (Barker et al., 1999). 

Os parâmetros coletivos, não específicos ou convencionais, 
são padronizados na literatura e usualmente empregados na 
caracterização de efluentes, sendo eles pH, matéria orgânica 
carbonácea (DBO, DQO e carbono e COD), nutrientes, alcali-
nidade, sólidos e metais. E os parâmetros coletivos específicos, 
tais como DQO inerte, biodegradabilidade aeróbia e distribui-
ção de massa molecular, são encontrados na literatura, ainda 
não padronizados, e que fornecem informações direcionadas a 
uma determinada propriedade do efluente (Moravia, 2007).

Lange e Amaral (2009) destacam que a complexidade do 
tratamento do lixiviado de aterros sanitários torna-se eviden-
te quando se faz uma criteriosa caracterização desse tipo de 
efluente, e que mesmo com a utilização de parâmetros conven-
cionais, existe uma lacuna na padronização de metodologias 
para essa caracterização mais criteriosa, tanto no Brasil quanto 
em países desenvolvidos.

As análises de tratabilidade de águas residuárias, em espe-
cial os ensaios para determinação da DQO inerte, apresentam-
-se como ferramentas úteis, fornecendo informações sobre o 
potencial máximo de tratabilidade biológica em condições aeró-
bias ou anaeróbias. Além de auxiliar nos aspectos relevantes no 
contexto da avaliação de eficiência e adequação de processos de 
tratamento de águas residuárias.

A análise do COD (Carbono Orgânico Dissolvido), apesar 
de ser um parâmetro considerado convencional, nele é possível 
detectar uma vasta e complexa variedade de compostos presen-
tes na matéria orgânica dissolvida (MOD), sua caracterização 
qualitativa se torna uma informação importante para o enten-
dimento de sua dinâmica. A combinação da medida COD, ab-
sorbância e fluorescência fornecem informações sobre a origem 
da MOD, através da análise de amostras filtradas, não havendo 
a necessidade de separação ou pré concentração (Chen et al., 
2002; LU et al., 2003).
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As técnicas de espectroscopia de emissão-excitação de fluo-
rescência e de absorbância no ultravioleta visível se aplicam na 
caracterização da matéria orgânica justamente devido a sua 
composição, cujas propriedades de absorção e emissão de ener-
gia possibilitam a identificação de diferentes compostos orgâni-
cos (Thomas; Theraulaz, 2007; Carstea, 2012). A espectrosco-
pia de fluorescência tem sido aplicada de forma complementar 
no monitoramento de MOD em sistemas naturais e artificiais 
(Henderson et al., 2009; Knapik et al., 2014), sendo recente-
mente utilizada na caracterização qualitativa de efluentes do-
mésticos e lixiviados de aterros sanitários (Yunus et al., 2011; 
Xie; Guan, 2014, Huo et al., 2008). Essas técnicas são de gran-
de importância, pois podem fornecer um melhor embasamento 
a respeito do teor orgânico, bem como de sua refratabilidade, 
composição, origem e decomposição, elementos estes funda-
mentais para a caracterização de lixiviados de aterros sanitários.

Atualmente existem inúmeros estudos sobre tratamento de 
lixiviados gerados em aterros sanitários, levando em conta os 
fatores que facilitam o tratamento, de acordo com os recursos, 
as circunstâncias, as técnicas existentes e as características dos 
locais dos lixiviados. Segundo Couto et al. (2013) a escolha do 
processo mais adequado para tratar lixiviado de aterro sanitário 
requer um estudo minucioso de viabilidade técnica e econômi-
ca. Assim como a adequação dos efluentes ao lançamento em 
corpos de água, como medida de proteção ambiental. Os prin-
cipais métodos utilizados e as respectivas eficiências de remoção 
de matéria orgânica e nitrogênio amoniacal são apresentados na 
Tabela 1.3.
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Processo
Qualidade do lixiviado Remoção média (%)

Resíduo
Novo Médio Velho DBO DQO NTK SST Turbidez

Transferência do lixiviado.

Combinado 
com esgoto Boa Razoável Baixa Dependente da planta de 

tratamento
Excesso de 
biomassa

Reciclo Boa Razoável Baixa >90 60-
80 - - - -

Lagoa aerada Boa Razoável Baixa 80 40-
95 >80 30-

40 30-40 Lodo

Físico – químico

Coagulação/ 
floculação Baixa Razoável Razoável - 40-

60 <30 >80 >80 Lodo

Precipitação 
química Baixa Razoável Baixa - <30 <30 30-

40 >80 Lodo

Adsorção Baixa Razoável Boa >80 70-
90 - - 50-70 -

Oxidação Baixa Razoável Razoável - 30-
90 - - >80 Ozônio

Air Stripping Baixa Razoável Razoável - <30 >80 - 30-40 Mistura ar 
amônia

Filtração por membrana

Ultrafiltração Razoável - - - 50 60-
80 >99 >99 Concentrado

Nanofiltração Boa Boa Boa 80 60-
80

60-
80 >99 >99 Concentrado

Osmose 
reversa Boa Boa Boa >90 >90 >90 >99 >99 Concentrado

Biológico

Aeróbio Boa Razoável Baixa >80 60-
90 >80 60-

80 - Excesso de 
biomassa

Anaeróbio Boa Razoável Baixa >80 60-
80 >80 60-

80 - Excesso de 
biomassa

Bioreator 
aeróbio por 
membrana

Boa Razoável Razoável >80 >85 >80 >99 40-60 Excesso de 
biomassa

Tabela 1.3. Processos de tratamento do lixiviado
Fonte: Renou et al. (2008).
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Em geral, a seleção do tratamento mais adequado para li-
xiviados depende, além das características deste efluente, da 
aplicabilidade técnica e restrições do método escolhido. Adi-
cionalmente, das eficiências de remoção desejadas, da análise 
custo-efetividade, dos requisitos legais e de impactos ambientais 
de longo prazo (Renou et al., 2008).

O sucesso da escolha racional dos processos a serem apli-
cados no tratamento de lixiviados reside em um bom conheci-
mento das propriedades deste efluente. De fato, um dos grandes 
problemas enfrentados no tratamento de lixiviados é a ausência 
de dados de caracterização físico-química mais aprofundada. 
Sendo assim o objetivo desse trabalho é apresentar o resultado 
de caracterização de dois aterros sanitários com paramentos co-
letivos específicos (convencionais) e não específicos. 

2. Lixiviados da região de Curitiba – experiência UFPR

2.1 Amostragem 

Para realização da caracterização do lixiviado foi propos-
ta inicialmente (agosto/2015) a utilização do lixiviado do aterro 
denominado A, localizado no litoral do Paraná, e posteriormente 
(março/2016) foi utilizado o lixiviado de aterro da Região Metro-
politana de Curitiba, denominado de aterro B. Este lixiviado seguiu 
utilizado no decorrer das pesquisas, pela facilidade operacional.

Aterro A
A cidade, onde está situado o aterro A, no litoral do Paraná 

sofre um grande aumento populacional entre os meses de de-
zembro e fevereiro (alta temporada). Sendo assim, a geração 
de resíduos sólidos urbanos (RSU) nesses meses pode chegar 
até 35 ton.dia-1. No restante dos meses (baixa temporada), a 
geração desses resíduos é estimada, em média, em 25 ton.dia-1.

Para a correta destinação desses resíduos a cidade possui 
um aterro sanitário em operação desde o ano de 2004. Com 
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uma área de aproximadamente 50.000 m2, o aterro é gerido por 
uma empresa terceirizada da Prefeitura. A Figura 1.1 apresenta 
os lotes de recebimento dos RSU no aterro sanitário da cidade.

O primeiro lote de células do aterro foi encerrado em 2013. 
Desse modo, esse lote foi utilizado durante nove anos para re-
cebimento de RSU. Já o segundo lote foi inaugurado em 2013, 
possuindo, dessa maneira quatro anos de operação. 

Figura 1.1. Aterro A localizado no Litoral do PR: Primeiro e segundo lote
Fonte: Autoria própria.

O lixiviado gerado no primeiro lote é coletado e canalizado 
diretamente para os poços de armazenamento. Já o lixiviado do 
segundo lote, antes de ser enviado para esses poços, passa por 
um processo físico de sedimentação, diminuindo, dessa forma, 
a concentração de sólidos suspensos presentes no meio. Haven-
do a mistura nos poços de armazenamento, o lixiviado gerado 
pelos lotes do aterro é bombeado para as lagoas convencionais 
de tratamento, sendo as duas anaeróbias. Após a passagem pe-
las lagoas, o lixiviado é então lançado em uma área alagável 
natural. O tempo de detenção hidráulica (TDH) nessas lagoas 
varia entre 60 e 100 dias. Ainda, o biogás produzido pelos lotes 
do aterro é coletado e canalizado até flares.

Para a presente pesquisa realizou-se duas coletas no aterro 
A, sendo que a primeira delas ocorreu em agosto de 2015 e a 
outra em janeiro de 2016. 
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Aterro B
A presente pesquisa também realizou coletas do lixiviado ge-

rado no aterro, agora denominado de B, localizado na Região 
Metropolitana de Curitiba – PR (Figura 1.2), que atende a 21 
municípios e está em operação desde 2010. Ao todo, são des-
carregados diariamente mais de 1.500 toneladas de resíduos, 
sendo somente recebidos os de classe 2 (não perigosos), produ-
zindo em média 600 m3.d-1 de lixiviado.

O lixiviado, produzido nas células do aterro, é encaminhado 
até um tanque onde então é conduzido por meio de caminhões 
até uma estação de tratamento de lixiviado. Tal estação possui 
sistemas de tratamento capaz de realizar a nitrificação e a desni-
trificação, melhorando a qualidade final do lixiviado.

Para a presente pesquisa o grupo do projeto também reali-
zou duas coletas no aterro B. A primeira delas ocorreu em mar-
ço de 2016 e a outra em janeiro de 2017, ambas na entrada da 
estação de tratamento do aterro (lixiviado bruto).

Figura 1.2. Aterro B – Região Metropolitana de Curitiba-PR
Fonte: Autoria própria.

Na segunda coleta, o volume coletado foi de 7,5 m3 por meio 
de caminhão limpa fossa e armazenado por um período de 5 
meses e sendo monitorado semanalmente. Este reservatório foi 
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utilizado para fornecer lixiviado para uma instalação piloto de 
tratamento, descrita no Capítulo 3. 

2.2 Procedimento experimental

Para a caracterização dos lixiviados foram utilizados os se-
guintes parâmetros físico-químicos: DQO, DBO, pH, série de 
sólidos, metais pesados, fósforo, nitrogênio Kjeldahl (NTK), 
nitrogênio amoniacal, condutividade, cor, cloreto, coliformes 
totais e E. Coli. As analises foram realizadas em conformidade 
com as recomendações do Standard Methods (APHA, 2005) e a 
determinação de alcalinidade foi realizada conforme a metodo-
logia proposta por Kapp (Buchauer, 1998).

As análises descritas acima foram conduzidas no LABEAN 
do Departamento de Hidráulica e Saneamento da UFPR e as 
análises de Fósforo, Óleos e Graxas, Fenóis, Sulfeto, Sulfato, 
Cloreto, Série de metais, E Coli e Coliformes totais em Labora-
tório externo.

As frações da DQO inerte dos efluentes foram determinadas 
pelo método proposto por Germili et al. (1991). Para o ensaio 
foram utilizados dois erlenmeyer, um alimentado com efluente 
de concentração de DQO conhecida e outro com solução de 
glicose de concentração de DQO equivalente.

Para a determinação da DQO inerte, sob condições anaeró-
bias, os reatores foram inoculados com 100 ml de lodo de reato-
res tipo RALF (Reator Anaeróbio de Lodo Fluidizado) da ETE 
Padilha Sul, Município de Curitiba – PR, operada pela Compa-
nhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), incrementados com 
0,5 ml de micronutriente e 50 ml de macronutrientes e sem 
agitação. A solução de nutrientes foi preparada de acordo com o 
procedimento recomendado para os ensaios de determinação da 
atividade metanogênica específica (Souza et al., 2005). Os fras-
cos foram monitorados utilizando-se o parâmetro DQO, cole-
tado de três em três dias, num período de 30 dias (Figura 1.3).
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Figura 1.3. Ensaio de DQO inerte
Fonte: Autoria própria.

Para a análise da composição da matéria orgânica, foram 
utilizadas técnicas de espectroscopia de absorbância no ultra-
violeta visível (UV-vis) e de emissão-excitação de fluorescência. 
Para a análise no UV-vis, foi utilizado o espectrofotômetro de 
luz visível – Modelo UV-1601 PC – Shimadzu, com varredura 
de 200 a 600 nm. Para a técnica de fluorescência, foi utilizado 
o espectrofotômetro de fluorescência – Modelo Cary Eclipse – 
Varian Inc, com varredura de 200 a 600 nm. As matrizes de 
emissão-excitação de fluorescência (EEMs) foram normaliza-
das em unidades Raman (U.R.), absortividade específica e con-
centração de COD de acordo com Knapik et al. (2014). A iden-
tificação das bandas foi realizada de acordo com classificação de 
Coble (1996) e Carstea (2012): materiais lábeis como triptofa-
no nas bandas T1 (λex= 290 nm/ λem= 350 nm) e T2 (λex= 
230 nm/ λem= 350 nm), e tirosina na banda B (λex= 230-275 
nm/ λem= 310 nm), e de compostos húmicos nas bandas A 
(λex= 230 nm/ λem= 400-500 nm) e banda C (λex= 300-500 
nm/ λem= 400-500 nm).
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2.3 Parâmetros Coletivos não Específicos (Parâmetros 
convencionais) 

Na Tabela 1.4 são apresentados os resultados da caracteri-
zação do lixiviado do aterro A e do aterro B.

Conforme pode ser observado na Tabela 1.4 o lixiviado do 
aterro A foi coletado em 3 pontos diferentes. O lixiviado carac-
terizado como “velho” foi coletado das células antigas do aterro, 
já o lixiviado considerado como “novo” foi coletado das células 
novas do aterro. Por fim, o lixiviado “misturado” foi coletado no 
ponto de união das canalizações entre as células antigas e novas 
do aterro.

Pode-se observar que o lixiviado “velho”, na coleta de agos-
to de 2015, apresentou baixa relação DBO/DQO, isto é, valores 
abaixo de 0,1, evidenciando uma elevada presença de compos-
tos não biodegradáveis. A coleta realizada em janeiro de 2016 
teve uma relação DBO/DQO de 0,22. De acordo com Gomes 
et al. (2009), essa variação ocorre em um mesmo lixiviado ater-
rado devido principalmente a pluviosidade e ao clima local.

Já os lixiviados caracterizados como “novo” e “misturado” 
apresentaram relações DBO/DQO acima de 0,26, evidenciando 
a potencialidade para o tratamento biológico. A coleta realizada 
em janeiro de 2016 evidenciou elevadas concentrações de ma-
téria orgânica presente no lixiviado, se comparado com a coleta 
de agosto de 2015. Tal fato pode ser explicado devido a maior 
quantidade de resíduo aterrado em janeiro (alta temporada) e as 
elevadas temperaturas de verão.

A relação DBO/DQO no aterro B manteve-se acima de 0,25, 
que pode ser considerada, de acordo com Kjeldsen (2002), um 
aterro moderadamente estável (relação entre 0,1 e 0,5) eviden-
ciando as boas condições para tratamento biológico do lixiviado. 
Os valores obtidos de DQO, COT e nitrogênio para a amostra 
de lixiviado do aterro B são muito próximos aos valores obtidos 
para o lixiviado do aterro de Curitiba, de acordo com Rodrigues 
(2008), Dias (2013) e Ferreira (2014).
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O nitrogênio amoniacal interfere diretamente nos parâme-
tros pH, alcalinidade e metais. Com relação às amostras ana-
lisadas os valores de nitrogênio amoniacal estão acima de 830 
mg.L-1 chegando a 3000 mg.L-1, cabe destacar a elevada con-
centração em todas as amostras, isso somado a elevados valo-
res de pH e temperatura eleva a porcentagem de amônia livre 
(NH3), que é muito mais toxica e inibidora para tratamentos 
anaeróbios que o íon amônio (NH4

+).
Os valores de pH das amostras analisadas estão próximos a 

8, isto é, valores mais alcalinos, como dito anteriormente, isso 
ocorre principalmente pelas elevadas concentrações de nitrogê-
nio amoniacal que aumenta os valores de pH devido ao tampo-
namento da amônia (Kjeldsen et al., 2002, Contrera, 2008). Os 
trabalhos realizados com aterro de Curitiba também apresen-
taram pH acima de 8, como pode ser observado na Tabela 1.5.

De acordo com Contrera (2008) a alcalinidade também está 
ligada as concentrações de nitrogênio amoniacal, pois nos lixivia-
dos a amônia aparece predominantemente na forma de bicarbo-
nato de amônio. As concentrações obtidas para alcalinidade total 
estiveram acima de 9000 ml.L-1 e de acordo com Pohland e Har-
per (1985) e Souto (2009) essas concentrações sugerem que o 
aterro está em fase de formação de ácidos ou em fase acidogênica.

De acordo com Souto e Povinelli (2007) as faixas mais pro-
váveis para os aterros sanitários brasileiros para os parâmetros 
ST são de 3200 a 14400 m.L-1, STV 630 a 5000 m.L-1 e de 
STF de 2100 a 8300 m.L-1. Os valores apresentados dos dois 
aterros então bem próximos das faixas máximas citada pelo au-
tor. Tchobanoglous et al. (1993) afirmam que lixiviados jovens 
apresentam maiores concentrações de sólidos, isso ocorre, pois 
com o aumento da idade os compostos orgânicos diminuem 
mais rapidamente que os compostos inorgânicos. Isso foi ob-
servado nas comparações dos dois aterros, pois o aterro A que 
é um aterro mais antigo apresentou valores da série de sólidos 
abaixo das amostras do aterro B.
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Parâmetros
Aterro A – ago./2015 Aterro A – jan./2016

Velho Novo Misturado Velho Novo Misturado
DBO (mg.L-1) 220 1.775 1.125 125 4.300 2.700
DQO (mg.L-1) 2.582 5.578 4.659 562 8.843 6.924

DBO/DQO 0,08 0,31 0,26 0,22 0,49 0,39

DQOinerte anaeróbia (%) - - - - 34,8 22,7

DQOinerte aeróbia (%) - - - - 25,9 -
COT dissolvido (mg.L-1) - - - - - -
Condutividade (μS cm-1) - - - 10.300 27.600 24.390

Cor (uT) - - - 15.000 12.500 15.000
pH 8,09 8,15 8,23 8,00 7,90 8,10

ST (mg.L-1) 4.450 12.630 9.040 3.000 12.305 9.945

SFT (mg.L-1) 3.060 7.185 5.870 1.985 7.085 6.000
SVT (mg.L-1) 1.490 5.445 3.170 1.015 5.220 3.945

Nitrogênio amoniacal 
(mg.L-1)

- - 3.000 830 2.120 1.410

Cádmio (mg.L-1)(1) - - - 0,05 0,07 0,06
Chumbo (mg.L-1)(1) - - - <0,10 <0,10 < 0,10

Cobre (mg.L-1)(1) - - - <0,05 <0,05 < 0,05
Cromo (mg.L-1) (1) - - - <0,10 0,11 < 0,10
Ferro (mg.L-1) (1) - - - 22,3 24,9 19,1

Manganês (mg.L-1) (1) - - - 1,90 1,89 1,79
Níquel (mg.L-1) (1) - - - 0,11 0,25 0,22
Zinco (mg.L-1)(1) - - - 0,16 0,84 0,50
Tabela 1.4. Caracterização físico-química e biológica do lixiviado do 

aterro de Guaratuba
Obs: (1) Ensaios realizados em laboratório externo.

Fonte: Autoria própria.
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Parâmetros4 mar./2016 mar./20162 jan./2017 jan./
jun./20173

DBO (mg.L-1) 916 1.089 1.400 903

DQO (mg.L-1) 3.162 4.646 3.892 3.167

DBO/DQO 0,29 0,24 0,36 0,27

DQOinerte anaeróbia (%) 30,3 - 37,0 - 

COT dissolvido (mg.L-1) - - 825 -

Condutividade (μS cm-1) 32.230 - 47.130 -

Cor (uT) 17.500 - 17.500 -

pH 8,00 7,8 – 9,2 8,10 7,8 -8,5

Alcalinidade
(mg CaCO3.L-1) 12.590 - 12.590 9.379 

Fósforo (mg.L-1) - - 17,51 -

ST (mg.L-1) 12.858 - 13.012 13.176

SFT (mg.L-1) 7.358 - 9.835 9.768

SVT (mg.L-1) 5.500 - 3.177 3.408

Nitrogênio amoniacal 
(mg.L-1) 2.628 2.773 2.670 1.714

Óleos e Graxas 
(mg.L-1)(1) - - 5,00 -

Fenóis (mg.L-1)(1) - - 0,65 -

Sulfeto (mg.L-1)(1) - - < 1 -

Sulfato (mg.L-1)(1) - - < 50 -

Cloretos (mg.L-1)(1) - - 3.890 -

Cádmio (mg.L-1)(1) 0,08 - < 0,001 -

Chumbo (mg.L-1)(1) < 0,10 - < 0,01 -

Cobre (mg.L-1)(1) < 0,10 - < 0,005 -

Cromo (mg.L-1)(1) < 0,10 - 0,313 -
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Parâmetros4 mar./2016 mar./20162 jan./2017 jan./
jun./20173

Ferro (mg.L-1)(1) 5,58 - 6,95 -

Manganês (mg.L-1)(1) 0,320 - 0,177 -

Níquel (mg.L-1)(1) 0,420 - 0,173 -

Zinco (mg.L-1)(1) 0,500 - 0,501 -

E. Coli (NMP.100mL-1)(1) - - 2,25E+05 -

Coliformes totais 
(NMP.100mL-1)(1) - - 2,42E+06 -

Tabela 1.5. Caracterização físico-química e biológica  
do lixiviado do aterro da Estre

Obs: (1) Ensaios realizados em laboratório externo; (2) Resultados fornecidos pelo 
aterro B (média mensal); (3) lixiviado mantido em reservatório de fibra de vidro, 

coberto. (4) Número de amostras=18.
Fonte: Autoria própria.

Alguns parâmetros são especialmente importantes caso o li-
xiviado seja tratado por processo anaeróbio, como por exemplo 
fósforo, óleos e graxas e cloretos. Lange et al. (2006) caracte-
rizou o lixiviado da cidade de Belo Horizonte e obteve valores 
cinco vezes mais baixos para o parâmetro óleos e graxas e duas 
vezes mais baixo para cloretos. Rodrigues (2008) caracterizou o 
lixiviado do aterro municipal de Curitiba após a lagoa facultativa 
e obteve valor de fósforo de 6,3 mg/L e óleos e graxas 50 mg/L, 
valores bem distintos do aterro B (jan./2017).

Os parâmetros condutividade e cor também são um indicati-
vo da fase do aterro e, de acordo com Pohland e Harper (1985), 
com o passar do tempo aumentam as concentrações de poluen-
tes inorgânicos no lixiviado, que conferem ao líquido altos va-
lores para esses parâmetros. Além disso, elevada condutividade 
atribui ao lixiviado elevada concentrações de sais, que também 
é um fator limitante para tratamento por processos biológicos, 
devido ao efeito osmótico que causa. Por isso é interessante que 
exista a diluição em outros efluentes com baixa concentração de 
sais como, por exemplo, o esgoto sanitário. 
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As análises de metais indicaram que quase todos os valo-
res encontrados nos lixiviados estudados foram pequenos, in-
dicando uma baixa contaminação. Contudo, os valores de Fe 
e Mg no lixiviado do aterro A (jan./2016) e fenóis no aterro B 
(jan./2017) excederam um pouco os padrões e lançamento de 
efluentes definidos pelo CONAMA (Resolução 430/11), mas 
apresentaram valores dentro do esperado para aterros brasilei-
ros, de acordo com Souto e Povinelli (2007). 

Na coleta de jan./2017 do lixiviado do aterro B realizou-se a 
caracterização de E. Coli e Coliformes totais no lixiviado. Os resul-
tados apontaram a elevada concentração desses microrganismos, 
estando tais valores próximos daqueles encontrados em esgotos 
domésticos (Metcalf; Eddy, 2016). Silva et al. (2011) também 
realizaram a caracterização da microbiota do lixiviado de diferen-
tes bairros do Rio de Janeiro e obtiveram 1,9E+09 NMP/100 ml 
para coliformes totais e 4,03E+08 NMP/100 ml para E. coli.

2.4 Parâmetros Coletivos Específicos

A avaliação do lixiviado, pelas variáveis convencionais, é 
insuficiente para se conhecer o lixiviado num grau de detalha-
mento adequado que permita a definição das melhores estra-
tégias de tratamento. Sendo assim, a caracterização através de 
parâmetros coletivos específicos fornece informações práticas 
na compreensão dos fenômenos que ocorrem nas várias etapas 
de tratamentos de efluentes, possibilitando melhoria nas tecno-
logias empregadas (Gomes, 2009).

A presente pesquisa realizou ensaios de DQO inerte sempre 
que novas coletas eram realizadas. Na Tabela 1.3 são apresenta-
dos os resultados obtidos de DQO inerte do aterro A e do aterro 
B. As concentrações de DQO inerte foram de 34,8% para o lixi-
viado “novo” de e de 22,7% para o “misturado” do aterro A co-
leta de janeiro de 2016. Para os lixiviados do aterro B os valore 
os valores DQO inerte foram de 30,3% e 37,0% nas coletas de 
março de 2016 e janeiro de 2017, respectivamente. Esses valo-



Tecnologias potenciais para o saneamento:  
Disposição de Lixiviado de Aterro Sanitário em Reatores UASB (vol. 3)

39

res estão um pouco abaixo dos obtidos por Amaral et al. (2009) 
e Moravia et al. (2013), sendo 46% e 40% respectivamente, os 
caracterizando lixiviados de aterros sanitários brasileiros, o que 
confirma a elevada concentração de compostos refratários nes-
ses efluentes.

De acordo com os resultados de espectroscopia de fluores-
cência (Figura 1.4) é possível identificar os picos de fluorescên-
cia, os quais que indicam a característica da matéria orgânica 
lábil (bandas B, T1 e T2) e refratária (bandas A e C), da amostra 
de lixiviado do aterro B. De acordo com Yunus et al. (2011) 
as intensidades dos picos em diferentes zonas correspondem às 
concentrações de compostos orgânicos distintos.
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Figura 1.4. Matriz de excitação-emissão de  
fluorescência para o lixiviado do aterro B

Obs: A escala de cores indica a intensidade dos picos de fluorescência (0-200 de 
intensidade normalizada pela absortividade, COD e pico Raman). Pontos B, T1 e T2 

(MO lábil); A e C (MO refratária).
Fonte: Autoria própria.

A amostra do lixiviado contém predominantemente matéria 
orgânica refratária (Bandas A e C), conforme coloração intensa 
entre os comprimentos de onda (Ex/Em: 230-500/400-500) 
de acordo com Baker e Curry (2004) e Carstea (2012). Ou-
tros autores como Coble (1996) Baker e Curry (2004) e Cum-
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berland e Baker (2007) afirmam que os picos (Ex/Em: 230-
260/400-460) e (Ex/Em: 360-390/460-480) são amplamente 
reconhecidos como frações ácidos húmicos, e o pico (Ex/Em: 
a 320-350/400-440) pode ser atribuído a grupos aromáticos e 
alifáticos nas frações de matéria orgânica dissolvida e é comu-
mente rotulado como ácidos fúlvicos. Huo et al. (2008) afir-
mam que EEM de lixiviado de aterros jovens possuem picos 
de fluorescência semelhante a proteína e para aterros médios 
e antigos os principais picos são de elevadas concentrações de 
ácidos húmico e fúlvicos. Xie e Guan (2014) avaliaram o lixivia-
do de três regiões da China e observaram nos resultados de es-
pectroscopia de fluorescência que os picos principais indicavam 
elevadas concentrações de proteínas e ácidos fúlvicos.

2.5 Conclusões sobre o lixiviado da Região de Curitiba

O lixiviado do aterro A do ponto denominado “velho” teve 
baixa relação DBO/DQO evidenciando uma elevada presença 
de compostos não biodegradáveis. Já o lixiviado do aterro A, 
denominado “novo” e “misturado”, e o lixiviado do aterro B 
apresentaram relações DBO/DQO acima de 0,25 e podem ser 
considerados aterros moderadamente estáveis, evidenciando as 
boas condições para tratamento biológico.

As amostram apresentaram elevados valores de nitrogênio 
amoniacal, isto é, os valores ficaram acima de 830 mg.L-1 che-
gando a 3000 mg.L-1, interferindo diretamente nos valores de pH 
das amostras analisadas, que estiveram sempre acima de 8. As 
concentrações obtidas para alcalinidade total estiveram acima de 
9000 ml.L-1e junto com os valores de ST, STV e STF, estão den-
tro das faixas mais prováveis para os aterros sanitários brasileiros 

Alguns parâmetros são especialmente importantes caso o 
lixiviado seja tratado por processo anaeróbio, como, por exem-
plo, fósforo, óleos e graxas e cloretos e os valores encontrados 
são similares aos obtidos por outros autores. Os parâmetros 
condutividade e cor conferem ao lixiviado caraterísticas de ele-
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vada concentrações de sais, que também é um fator limitante 
para tratamento por processos biológicos, devido ao efeito os-
mótico que causa. Por isso é interessante que exista a diluição 
em outros efluentes com baixa concentração de sais como, por 
exemplo, o esgoto sanitário. 

As análises de metais indicaram que quase todos os valores 
encontrados nos lixiviados estudados foram pequenos, indican-
do uma baixa contaminação dos efluentes estudados. Os valores 
de E. Coli e Coliformes totais no lixiviado apontaram a elevada 
concentração desses microrganismos, estando tais valores pró-
ximos daqueles encontrados em esgotos domésticos.

A avaliação pelas variáveis convencionais é insuficiente para 
se conhecer o lixiviado num grau de detalhamento, por isso foi 
realizado o ensaio de DQO inerte que demonstrou valores entre 
22% e 37% o que confirma a elevada concentração de com-
postos refratários nesses efluentes. E através dos resultados de 
espectroscopia de fluorescência foi possível confirmar que os 
principais os picos de fluorescência indicaram altas concentra-
ções de matéria refratária (bandas A e C), da amostra de lixivia-
do do aterro B.

3. Lixiviados da região de Londrina – experiência UEL

3.1 Lixiviados do aterro controlado de Londrina – Água do 
Limoeiro

Foram realizadas três diferentes coletas de um aterro con-
trolado de resíduos sólidos, localizado na cidade de Londrina 
– PR. Este aterro situa-se nas margens da estrada chamada 
“Água do Limoeiro”, no lote 23-C da Gleba Cambé, e possui 
uma área de aproximadamente 135 mil m2. O local pertence à 
Bacia Hidrográfica do (Baixo) Rio Tibagi, e sua localização é 
apresentada na Figura 1.5. O Aterro foi operado no período de 
1974 a 2010 e recebia cerca de 350 toneladas de resíduos por 
dia. A coleta 1 foi realizada no ano de 2009 e as coletas 2 e 3 
no ano de 2013.
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Figura 1.5. Vista aérea do aterro controlado de resíduos sólidos urbanos 
de Londrina

Fonte: Soares (2006).

As coletas dos lixiviados foram realizadas no ponto adjacen-
te à caixa de passagem, no local mais próximo à tubulação de 
chegada do lixiviado bruto à lagoa (Figura 1.6). O lixiviado foi 
armazenado em reservatórios de fibra de vidro com capacidade 
volumétrica de 15 m3 no Laboratório de Hidráulica e Sanea-
mento da Universidade Estadual de Londrina – UEL.



Tecnologias potenciais para o saneamento:  
Disposição de Lixiviado de Aterro Sanitário em Reatores UASB (vol. 3)

43

Figura 1.6. Lagoa de lixiviado do aterro controlado de Londrina
Fonte: Autoria própria.

3.2 Lixiviados dos aterros de Londrina – CTR, 
Rolândia e Cianorte

O aterro sanitário da Central de Tratamento de Resíduos – 
CTR da cidade de Londrina – PR, de coordenadas 474.495 E; 
7.406.009 S (Figura 1.7), cuja operação teve início em 2010, 
produz lixiviado com características de fase de estabilização bio-
lógica. A coleta do lixiviado foi realizada em uma única vez, no 
ano de 2015, sendo transportados 14 m3 de lixiviado e arma-
zenados em reservatório fechado de polietileno reforçado com 
fibra de vidro com capacidade volumétrica de 15 m3, no Labo-
ratório de Hidráulica e Saneamento da UEL.
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Figura 1.7. Localização do ponto de coleta do lixiviado (Central de 
tratamento de Resíduos de Londrina-PR)

Fonte: Autoria própria.

O aterro de resíduos sólidos domiciliares da cidade de Ro-
lândia-PR começou sua operação em 2003. A coleta de seu li-
xiviado, no ano de 2011, deu-se através de caminhão-tanque 
previamente lavado e preparado para não haver contaminação. 
Depois da coleta, o lixiviado foi armazenado em um reservatório 
de fibra de vidro com capacidade volumétrica de 5 m3, no Labo-
ratório de Hidráulica e Saneamento da UEL.

O aterro sanitário de Cianorte-PR, atualmente administrado 
pela Sanepar, encontra-se em operação desde o ano de 2002 e, 
desta forma, seu lixiviado apresenta características de lixiviado 
estabilizado. O aterro possui um sistema de tratamento bioló-
gico in loco, composto por uma sequência de lagoas anaeróbia, 
facultativa e de maturação.

3.3 Caracterização dos lixiviados

Os lixiviados foram caracterizados segundo os métodos físi-
cos e químicos apresentados na Tabela 1.6.
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Parâmetro (unidade)
Ref. APHA, 

AWWA, WEF 
(2012)

Método

pH (---) Potenciométrico 
4500

Método 
potenciométrico

Alcalinidade (mg CaCO3 
L-1) 2320 B Método titulométrico

Cor aparente e verdadeira 
(uH) 2120 C

Método 
espectrofotométrico 
e para cor verdadeira 
filtrar em membrana 

0,45 µm

Série de sólidos (mg L-1) 2540 B, C, D e E

Sólidos totais secos a 
103-105°C,

Sólidos totais 
dissolvidos secos a 

180°C,
Sólidos totais 

suspensos secos a 
103-105°C.

DBO (mg L-1) 5210 B Teste DBO 5 dias a 
20º C

DQO (mg L-1) 5220 D Método do refluxo 
fechado

COD (mg L-1) 5310 B

Método da 
combustão a 

alta temperatura 
com filtração em 

membrana 0,45 µm

Cloreto (mg L-1) 4500 – Cl- B Método de Mohr

NKT (mg L-1) 4500 – Norg B e C Micro-Kjeldhal

N-amoniacal (mg L-1) 4500 – NH3 B e C Destilação e titulação

Nitrito (mg L-1) 4500 – NO2 B Método colorimétrico

Nitrato (mg L-1) - Cataldo (1975)

Tabela 1.6. Métodos e equipamentos para caracterização  
física e química dos lixiviados

Fonte: APHA, AWWA, WEF (2012).
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A idade do aterro é um fator determinante que reflete di-
retamente nas características do lixiviado. Renou et al. (2008) 
propuseram valores para parâmetros característicos de lixivia-
do de acordo com a idade do aterro (Tabela 1.7). Nota-se que 
aterros com menos de 5 anos de idade produzem lixiviado com 
pH da ordem de 6,5, DQO elevada (>10.000 mg L-1) e alta 
biodegradabilidade, enquanto aterros estabilizados (>10 anos) 
produzem lixiviado com pH mais elevado (>7,5), DQO re-
lativamente mais baixa (<4.000 mg L-1) e apresentam baixa 
biodegradabilidade. 

Características Biodegradável Intermediário Estabilizado

Idade (anos) <5 5 – 10 > 10

pH 6,5 6,5 – 7,5 > 7,5

DQO (mg L-1) >10.000 4.000 – 10.000 <4.000

DBO5/DQO >0,3 0,1 – 0,3 <0,1

Compostos 
orgânicos

80 % ácido 
graxo volátil 

(AGV)

5 – 30% AGV + 
ácido húmico e 

fúlvico

Ácido 
húmico e 

fúlvico

Metais Pesados Baixo – Médio Baixo Baixo

Biodegradabilidade Elevada Média Baixa

Tabela 1.7. Caracterização de lixiviado de aterros sanitários
Fonte: Renou et al. (2008).

Kurniawan, Lo e Chan (2006) também relacionam as prin-
cipais características de lixiviado jovem, intermediário ou es-
tabilizado. Segundo estes autores, lixiviados estabilizados são 
encontrados em aterros sanitários com mais de 5 anos de ope-
ração, e geralmente possuem pH superior a 7,5, relação DBO/
DQO inferior a 0,1 e nitrogênio amoniacal acima de 400 mg 
L-1. Os resultados da caracterização dos lixiviados do aterro sa-
nitário de Londrina – Água do Limoeiro são apresentados na 
Tabela 1.8.
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Parâmetro Unidade

Lixiviado

Coleta 1 (*)
2009

Felici (2012)

Coleta 2
2013

Pozzetti 
(2014)

Coleta 3
2013

Fujii (2014)

pH - 8,45 8,9 8,9

Alcalinidade mg CaCO3 L-1 6097 1914 -

Temperatura ºC 23,0 23,7 -

Cor aparente uH 6023 4031 4684

Cor verdadeira uH 5110 3598 4078

DQO mg L-1 2973 1344 1466

DBO mg L-1 159 - -

DBO/DQO - 0,05 - -

COD mg L-1 - 672 506,8

NKT mg N-NH4 L-1 1135 304(**) 187,8(**)

N-amoniacal mg N-NH4 L-1 1040 236(**) 71,7(**)

Nitrito mg N-NO2 L-1 0,2 105(**) 65,2(**)

Nitrato mg N-NO3 L-1 3,1 21(**) 280,9(**)

Cloreto mg L-1 - 1828 -

ST mg L-1 7203 5554 8106

SVT mg L-1 2215 - 1708

SST mg L-1 56 232 66,2

SDT mg L-1 7147 5322 8039,8

Ferro total mg Fe L-1 2,44 - -

Alumínio mg Al L-1 1,82 - -

Fósforo total mg PO4 L-1 3 - -

Cloreto mg L-1 - - 2153

Tabela 1.8. Caracterização dos lixiviados do aterro controlado 
de Londrina – Água do Limoeiro

(*): valor médio de 6 meses de monitoramento;
(**): características alteradas devido à aeração

Fonte: Autoria própria.
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De acordo com os resultados de caracterização apresenta-
dos na Tabela 8, os valores obtidos permitem verificar que es-
tes podem ser classificados como lixiviados estabilizados. Esta 
característica dos lixiviados está relacionada ao longo tempo de 
operação do aterro – desde 1974.

Contudo, as coletas 2 e 3 apresentaram características pe-
culiares, como a baixa concentração de nitrogênio amoniacal, 
com valores de 236 mg N-NH4 L

-1 e 71,7 mg N-NH4 L
-1, res-

pectivamente. Conforme já comentado, para lixiviados estabili-
zados, espera-se concentrações superiores a 400 mg L-1. Ainda, 
foi constatada elevada concentração de nitrato no lixiviado na 
última coleta realizada (coleta 3), resultando em um valor de 
280,9 mg N-NO3 L

-1, muito superior aos valores obtidos para 
as coletas anteriores 1 e 2, de 3,1 e 21mg N-NO3 L

-1, respecti-
vamente. Estes resultados estão relacionados ao fato de que no 
período em que foram realizadas as coletas 2 e 3, foram insta-
lados aeradores na lagoa, favorecendo a oxidação biológica de 
N-amoniacal, alterando assim, as características dos lixiviados, 
mesmo provenientes do mesmo aterro.

A matéria orgânica recalcitrante de lixiviados estabilizados 
está associada à presença de substâncias húmicas, responsável 
pela coloração escura dos mesmos. Estes compostos possuem 
elevada massa molecular, com estruturas complexas e diversifi-
cadas, compostas por carbono, oxigênio, hidrogênio e algumas 
vezes, nitrogênio, fósforo e enxofre (Silva, 2002; Kawahigashi, 
2012). Com isso, o parâmetro cor verdadeira pode ser utili-
zado para correlacionar a presença de substâncias húmicas no 
lixiviado, devido à simplicidade do método. Nota-se, com base 
nos dados apresentados, que as amostras de lixiviado possuem 
elevados valores de cor aparente e cor verdadeira, com predo-
minância de material orgânico dissolvido, variando entre 84,8 e 
89,3%. Os elevados valores de cor verdadeira obtidos, acima de 
3598 uH, indicam a presença de substâncias húmicas, conferin-
do características recalcitrantes ao mesmo.
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A baixa relação DBO/DQO encontrada em lixiviados de 
aterros sanitários estabilizados proporciona dificuldades quanto 
ao tratamento deste efluente por processos biológicos a níveis 
aceitáveis de lançamento. Com baixo teor de matéria orgânica 
biodegradável, torna-se mais complexo o tratamento, pois, para 
remoção de compostos recalcitrantes, pode ser necessário a uti-
lização de processos físico-químicos complementares.

Elevados valores de alcalinidade e cloreto também são ob-
servados em lixiviados de aterro sanitário. A coleta 3 apresentou 
uma concentração de 2153 mg L-1 de cloreto. Em relação à alca-
linidade, foram obtidos valores de 1914 a 6097 mg CaCO3 L

-1.
A presença de nitrogênio amoniacal em elevadas quantida-

des, como no lixiviado da coleta 1 (1040 mg N-NH3 L
-1), além 

de outros compostos tóxicos, como o cloreto, muitas vezes pode 
prejudicar o tratamento biológico, pelo fato de diversos tipos de 
microrganismos não possuírem tolerância a estes compostos. 
Em níveis mais elevados de pH a concentração de gás amônia 
pode se tornar inibitória. O gás amônia ou amônia livre (NH3) é 
inibitório em concentrações muito menores do que o íon amô-
nio. Valores entre 1.500 a 3.000 mg L-1 de nitrogênio amonia-
cal são considerados moderadamente inibidores, e valores aci-
ma de 3.000 mg L-1 são fortemente inibidores ao tratamento 
anaeróbio. A quantidade de amônia livre varia em função do pH 
e da temperatura, sendo que os limites de amônia livre indicados 
para não causar toxicidade no tratamento anaeróbio variam de 
100 a 250 mg L-1 (McCarty, 1964; Metcalf; Eddy, 2016).

Os resultados da caracterização dos lixiviados da CTR de 
Londrina, de Rolândia e de Cianorte são apresentados na Tabela 
1.9.
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Parâmetro Unidade

Lixiviado

Rolândia
Kawahigashi 

(2012)

Cianorte
Silva 

(2015)

CTR 
Londrina
Batista 
(2016)

pH - 9,1 8,7 8,37

Alcalinidade mg CaCO3 L-1 4238 - 3989

Cor aparente uH - 3742 5406

Cor verdadeira uH 4180 2651 4109

DQO mg L-1 1819 2025 1475

DBO mg L-1 55 - 255

DBO/DQO 0,03 0,17

COD mg L-1 127 1598 270

NKT mg N-NH4 L-1 997 829 467

N-amoniacal mg N-NH4 L-1 859 671 344

Nitrito mg N-NO2 L-1 0,1 0,1 6,6

Nitrato mg N-NO3 L-1 0 0,5 114

Cloreto mg L-1 - 844 2102

ST mg L-1 6556 7993 7612

SFT mg L-1 1438 6330 -

SVT mg L-1 5118 1663 -

SST mg L-1 78 214 238

SSF mg L-1 66 60 -

SSV mg L-1 12 152 -

SDT mg L-1 7918 7781 7374

SDF mg L-1 1372 6270 -

SDV mg L-1 5106 1511 -

Tabela 1.9. Caracterização dos lixiviados dos aterros da CTR Londrina, 
Rolândia e Cianorte
Fonte: Autoria própria.
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As características do lixiviado de Rolândia também remetem 
a um lixiviado já estabilizado, pois apresentou valores de pH de 
9,1, DQO de 1819 mg L-1, DBO de 55 mg L-1, relação DBO/
DQO de 0,03, cor verdadeira de 4180 uH e nitrogênio amonia-
cal de 859 mg N-NH4 L

-1. 
Para o lixiviado de Cianorte, também é possível observar ca-

racterísticas compatíveis com a fase de estabilização biológica, 
pois apresenta pH de 8,7, cor verdadeira de 2651 mg L-1, DQO 
de 2025 mg L-1, nitrogênio amoniacal de 671 mg N-NH4 L

-1. A 
presença de cloreto neste lixiviado é menor quando comparado 
com os outros, com valor de 844 mg L-1.

O lixiviado da Central de Tratamento de Resíduos de Lon-
drina, com tempo de operação de cinco anos, apresentou ca-
racterísticas de lixiviado em fase de estabilização biológica, com 
valores de pH da ordem de 8,4, cor verdadeira de 4109 uH, 
DBO e DQO de 255 e 1475 mg L-1, respectivamente, resultan-
do em uma relação DBO/DQO de 0,17. A concentração de clo-
reto também foi elevada, com 2102 mg L-1. Apresentou, porém, 
concentrações menores de nitrogênio amoniacal, da ordem de 
344 mg. N-NH4 L

-1.
De forma geral, de acordo com os resultados obtidos, todos 

o lixiviados foram coletados em aterros com tempo de operação 
superior a 5 anos e confirmaram as características de lixivia-
do estabilizado, com valores de pH superiores a 7,5, nitrogênio 
amoniacal acima de 400 mg L-1 e valores de DQO inferiores a 
4000 mg L-1 (Kurniawan; Lo; Chan, 2006; Renou et al., 2008).

3.4 Ensaios de ecotoxicidade

Foram realizados ensaios de ecotoxicidade crônicos de ini-
bição de crescimento em Pseudokirchneriella subcapitata (Blai-
se et al., 2000; ABNT, 2011) e ensaios agudos em Artemia sa-
lina (Petrobrás N-2588/1996), Daphnia magna (ABNT, 2004; 
ABNT, 2009) e Ceriodaphnia dúbia (ABNT, 2005; ABNT, 
2010), com amostras de lixiviado bruto de todos os aterros sa-
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nitários caracterizados, com exceção do lixiviado proveniente da 
coleta 1 do aterro controlado de Londrina. Os organismos são 
ilustrados na Figura 1.8.

Os resultados foram expressos como concentração efetiva 
ou letal mediana da amostra que causa efeito a 50% da popula-
ção exposta após 24 h (CE5024h ou CL5024h), 48 h (CE5048h 
ou CL5048h) e 72 h (CE5072h), obtidas por cálculo estatístico 
usando o programa Trimmed Spearman-Karber, com intervalo 
de confiança de 95% (Hamilton et al., 1977). 

10um

P. subcapitata C. dubia D. magna A. salina

Figura 1.8. Fotos dos organismos-teste utilizados para realização dos 
ensaios de ecotoxicidade

Fonte: Adaptado de Kawahigashi (2012) e Pozzetti (2014).

As análises físicas, químicas, biológicas e os ensaios de eco-
toxicidade são técnicas complementares que atuam como ins-
trumentos para caracterização da qualidade das águas, isto é, a 
legislação e as análises químicas recomendadas, não garantem 
que esses compostos podem ou não ser nocivos aos sistemas 
biológicos e meio aquático.

Neste sentido, no que se refere às condições de qualidade 
das águas doces e marinhas, vários artigos da Resolução CO-
NAMA 357/2005 mencionam a utilização obrigatória dos en-
saios ecotoxicológicos, independentemente dos resultados da 
caracterização físico-química.

Na Tabela 1.10 são apresentados os resultados dos valores 
de CI5072h, CE5024h, CE5048h e CL5024h (% v v-1) obtidos nos en-



Tecnologias potenciais para o saneamento:  
Disposição de Lixiviado de Aterro Sanitário em Reatores UASB (vol. 3)

53

saios de ecotoxicidade com os organismos P. subcapitata, Cerio-
daphnia dubia, Daphnia magna e Artemia salina para lixiviados 
coletados em diferentes aterros.

Lixiviado
P. 

subcapitata 
72 h

C. 
dubia 
24 h

C. 
dubia 
48 h

D. 
magna 

24 h

D. 
magna 

48 h

A. 
salina 
24 h

Londrina 
– Água do 
Limoeiro

Coleta
2 4,1 2,8 1,3 10,7 8,1 63,7

Coleta
 3 3,3 1,6 1,4 2,5 2,5 16,2

Cianorte 0,5 5,8 4,3 11,0 10,4 34,5

Rolândia 4,7 2,6 0,9 3,0 1,1 8,0

CTR-Londrina 2,0 11,0 5,6 - - 57,0

Tabela 1.10. Valor de CI5072h, CE5024h, CE5048h e CL5024h (% v v-1) 
obtido nos ensaios de ecotoxicidade com os organismos P. subcapitata, 
Ceriodaphnia dubia, Daphnia magna e Artemia salina para lixiviados 

provenientes de diferentes aterros
Fonte: Autoria própria.

As respostas de sensibilidade dos organismos-teste utiliza-
dos nos ensaios de ecotoxicidade foram diferenciadas em rela-
ção aos compostos presentes nos lixiviados devido as suas ca-
racterísticas morfológicas e também pelo habitat em que vivem. 

Comparando os resultados apresentados na Tabela 1.9 para 
os diferentes organismos analisados, constata-se que a sensibi-
lidade da A. salina difere dos demais, fato que pode estar rela-
cionado por esse organismo ser de origem marinha e ser mais 
resistente ao cloreto, possível agente tóxico à D. magna e C. 
dubia que são organismos de água doce, tornando assim, a A. 
salina o organismo mais indicado para realização dos ensaios 
de ecotoxicidade de lixiviado, uma vez que o cloreto presente 
no lixiviado não interfere nos resultados para esse organismo. Já 
para o organismo C. dubia, as amostras de lixiviado mostraram-
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-se mais tóxicas em comparação com os demais organismos, 
inclusive em relação à P. subcapitata.

Gotvan et al. (2009) obtiveram valores de CE5024h: 3,7 e 
CE5048h: 3,2, para lixiviado bruto em D. magna. Valores seme-
lhantes também foram reportados por Martins el al (2010) com 
valores de CE5048h entre 2,28 – 3,12 em D. magna.

De forma geral, em relação à magnitude das respostas obti-
das, pôde-se constatar a seguinte ordem crescente de sensibili-
dade: C. dubia, P. subcaptata, D. magna e A. salina. Além disso, 
pode-se verificar a elevada toxicidade do lixiviado, com valores 
de CE ou CL baixos, indicando que, mesmo com elevada dilui-
ção das amostras, há toxicidade aos organismos aquáticos de 
teste. Estes resultados demonstram a necessidade e importância 
de se realizar um tratamento adequado, visando remover a toxi-
cidade aos organismos aquáticos. 

3.5 Conclusões sobre o lixiviado da Região de Londrina

Todos o lixiviados foram coletados em aterros com tempo 
de operação superior a 5 anos e de forma geral, confirmaram 
as características de lixiviado estabilizado, com elevados valores 
de pH (entre 8,4 e 8,9) e de nitrogênio amoniacal (entre 344 e 
1040 mg L-1) e com baixos valores de DQO (1344 e 2973 mg 
L-1) e biodegradabilidade (0,03 e 0,17).

Os baixos valores de CI, CE e CL obtidos nos ensaios de 
ecotoxicidade com os organismos P. subcapitata, Ceriodaphnia 
dubia, Daphnia magna e Artemia salina para lixiviados prove-
nientes de diferentes aterros indicam o potencial tóxico deste 
efluente aos sistemas biológicos e demonstram a necessidade de 
se realizar um tratamento adequado, a fim garantir a proteção 
ambiental.
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CAPÍTULO 2

PRÉ-TRATAMENTO DE LIXIVIADO 
PARA DISPOSIÇÃO EM ESTAÇÕES DE 

TRATAMENTO DE ESGOTOS
Julio Cezar Rietow, Maurício Yukio Yamanari Nagashima, Priscila Luana de 

Deus, Ellen Caroline Baettker, Miguel Mansur Aisse

A degradação biológica da fração orgânica dos resíduos de-
positados em aterros sanitários e a infiltração de águas pluviais 
são responsáveis pela produção de um líquido de cor escura 
denominado lixiviado (Lange; Amaral, 2009). Caracterizado 
por ser uma matriz aquosa de extrema complexidade, o lixivia-
do apresenta em sua composição elevados teores de compostos 
orgânicos e inorgânicos, presentes, principalmente, nas formas 
dissolvida e coloidal (Kjeldsen et al., 2002). As características fí-
sicas, químicas e biológicas do lixiviado dependem de uma série 
de fatores, tais como o tipo de resíduo depositado no aterro, o 
grau de decomposição da fração biodegradável, o clima, a esta-
ção do ano, a idade do aterro, entre outros. Isto posto, pode-se 
afirmar que a composição do lixiviado varia consideravelmente 
de aterro para aterro (Reinhart; Grosh, 1998).

O tratamento do lixiviado pode se dar tanto por processos 
biológicos quanto por processos físico-químicos. Os recursos 
financeiros necessários para a construção e operação de siste-
mas biológicos de tratamento são tipicamente menos onerosos 
que aqueles exigidos por processos físico-químicos. Entretanto, 
o tratamento biológico do lixiviado ainda carece de melhorias 
no que diz respeito à remoção de amônia, metais pesados e 
compostos recalcitrantes (Amaral et al., 2008). 

As elevadas concentrações de amônia no lixiviado estão 
relacionadas com a quantidade de matéria orgânica presente 
nos resíduos aterrados, além disso, fontes como fertilizantes, 



Programa Paranaense de Pesquisa em Saneamento Ambiental

64

produtos de limpeza e preservantes de madeira também podem 
contribuir com essa concentração (Fleck, 2003). A amônia, em 
uma solução aquosa como o lixiviado, pode existir tanto na for-
ma de íon amônio (NH4

+) quanto na forma de amônia livre 
(NH3). A predominância de uma dessas formas está relacionada 
com o pH do meio, sendo que em níveis de pH básico há uma 
maior concentração de NH3. Já em níveis de pH ácidos há uma 
maior concentração de NH4

+ (Metcalf; Eddy, 2016).
A presença de amônia em um ambiente de degradação bio-

lógica pode ser benéfica até certo ponto, pois muitos microrga-
nismos a utilizam como fonte de nitrogênio. Porém, quando em 
elevadas concentrações, a amônia pode ser caracterizada como 
tóxica, inibindo, assim, os processos biológicos de tratamento. 
Em vista disso, processos físico-químicos têm sido aplicados ao 
montante de tratamentos biológicos com o intuito de reduzir 
parte da carga de amônia e compostos recalcitrantes presentes 
no lixiviado. Dentre os processos físico-químicos existentes, o 
stripping tem se destacado devido às significativas taxas de re-
moção de amônia e também aos custos reduzidos de operação e 
manutenção desse tipo de sistema (Renou et al., 2007).

O conceito do processo de stripping está relacionado com o 
arraste da amônia livre presente no lixiviado, devido à agitação 
ou aeração do meio. Tal processo proporciona a circulação e o 
cisalhamento do fluido, fazendo então com que o NH3 seja dis-
sipado ou arrastado do sistema. O desempenho de um sistema 
de stripping é influenciado diretamente pelo pH, pela tempe-
ratura do meio líquido e pelas condições de agitação impostas 
(Queiroz et al., 2011). Quanto maior o pH e a temperatura do 
meio líquido, maior será a concentração de amônia na forma 
livre, permitindo, desse modo, uma maior remoção dessa subs-
tância. Uma das grandes vantagens desse processo também está 
relacionada com o controle da quantidade de amônia que se 
deseja remover do lixiviado, possibilitando, assim, seu correto 
tratamento a jusante por meio de processos biológicos (Metcalf; 
Eddy, 2016).
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Deste modo, a presente pesquisa teve como objetivo avaliar 
o processo de stripping da amônia presente no lixiviado, com o 
intuito de destacar as possíveis configurações operacionais (pH, 
temperatura e agitação) a serem empregadas por gestores de 
aterros sanitários e de estações de tratamento de esgoto (ETEs), 
que realizam a codisposição dessa água residuária.

1. Amônia no lixiviado de aterros sanitários

As formas mais comuns e relevantes de nitrogênio nos lixi-
viados de aterros sanitários são a amônia, também chamada de 
nitrogênio amoniacal, e o nitrogênio orgânico. Outras formas de 
nitrogênio, como nitrito e nitrato, aparecem em menores concen-
trações no lixiviado devido ao ambiente anaeróbio das células do 
aterro sanitário (Giordano, 2003). Na Tabela 2.1 são apresenta-
das algumas formas de nitrogênio e suas respectivas definições.

Forma do Nitrogênio Abreviação Definição
Amônia Livre NH3 NH3 (não ionizada)
Íon Amônio NH4

+ NH4
+ (ionizada)

Amônia Total AT NH3 +NH4
+

Nitrito NO2
- NO2

- (forma oxidada)
Nitrato NO3

- NO3
- (forma oxidada)

Nitrogênio Orgânico 
Total NOT NH3 +NH4

+ + NO2
- + NO3

-

Nitrogênio Kjeldahl 
Total NTK Orgânico N + NH3 +NH4

+

Nitrogênio Orgânico Orgânico N NTK – (NH3 +NH4
+)

Nitrogênio Total NT Orgânico N + NOT-

Tabela 2.1. Principais formas de espécies de nitrogênio
Fonte: Adaptado de Metcalf; Eddy (2016).

Grande parte da amônia presente no lixiviado é advinda do 
processo de degradação da matéria orgânica no aterro sanitário. 
Os principais compostos orgânicos nitrogenados que servem como 
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fonte de amônia são as proteínas (Souto, 2009). Durante o proces-
so de degradação anaeróbia, as proteínas sofrem o processo de hi-
drólise e, então, são transformadas em aminoácidos. Os aminoáci-
dos, por sua vez, passam pelo processo desaminação, sendo então 
liberado para o meio o grupo amina na forma de amônia ionizada. 
Parte dessa amônia é então incorporada no crescimento celular dos 
microrganismos e o seu excesso permanece no meio líquido (Pain-
ter, 1970; Barnes; Bliss, 1983; Fernandez; Encina, 2009).

A amônia pode ser caracterizada por ser uma molécula po-
lar de grande solubilidade em água. No lixiviado, a amônia pode 
existir tanto na forma de NH4

+quanto na forma de NH3. A pre-
dominância de uma dessas formas está relacionada com o pH 
do meio, conforme apresentado na Figura 2.1. A reação este-
quiométrica entre NH4

+ e NH3 pode ser descrita pelas Equa-
ções 1 e 2, apresentadas a seguir:

NH3 + H2O ↔ NH4
+ + OH–  (1)

NH4
+  ↔ NH3 + H+  (2)
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Figura 2.1. Distribuição da amônia livre (NH3) e  
do íon amônio (NH4

+) em função do pH a 25 ºC 
Fonte: Metcalf; Eddy (2016).
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Aplicando a lei de ação de massas na Equação 2, onde o valor 
da constante de equilíbrio químico Ka é a resultante da relação dos 
produtos com os reagentes, pode-se chegar na seguinte reação 
de equilíbrio químico de ionização da amônia livre (Equação 3):

  (3)

O valor do pH no ponto de equilíbrio químico da Equação 
3 pode ser determinado por meio do logaritmo inverso da cons-
tante de equilíbrio Ka. É comum o emprego do termo pKa na 
literatura como sinônimo do valor do pH no ponto de equilíbrio 
químico. Desse modo, o pKa pode então ser entendido como 
o valor de pH onde 50% da concentração de amônia se en-
contra na forma de NH4

+e 50% se encontra na forma de NH3. 
Na Tabela 2.2 são apresentadas as variações das constantes de 
ionização de NH3 em diferentes temperaturas.

Temperatura (ºC) Ka pKa
0 8,29 x 10-11 10,09

10 1,86 x 10-10 9,73
20 3,97 x 10-10 9,40
25 5,67 x 10-10 9,25
30 8,05 x 10-10 9,01
40 1,56 x 10-9 8,81
50 2,90 x 10-9 8,54

Tabela 2.2. Variação das constantes de ionização  
da amônia livre com a temperatura

Fonte: Reis; Mendonça (1997); Souto (2009).

Para um mesmo valor de pH, a proporção de NH3 poderá ser 
maior quanto mais elevada for a temperatura do meio líquido. 
Supondo uma amostra de lixiviado com concentração de amônia 
de 1.800 mg.L-1, a 25 ºC e um pH de 8,3, a concentração de NH3 
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será de aproximadamente 180 mg.L-1. Já a mesma amostra em 
um pH de 7 apresentará uma concentração de NH3 de 10 mg.L-1.

2. Efeitos de toxicidade da amônia em processos 
anaeróbios de tratamento

O tratamento de lixiviados de aterros sanitários por proces-
sos biológicos anaeróbios de tratamento tem demonstrado bai-
xas eficiências de remoção de material orgânico. Isto se deve, 
geralmente, pela elevada concentração de amônia, tanto na for-
ma ionizada quanto na forma livre, presente no lixiviado (Zhang 
et al., 2011). Pequenas concentrações de amônia até são be-
néficas aos sistemas anaeróbios de tratamento, sendo fonte de 
nitrogênio e funcionando como tampão para as mudanças de 
pH (Liu; Sung, 2002; Metcalf; Eddy, 2016).

Entretanto, elevadas concentrações de amônia podem cau-
sar severos distúrbios no processo anaeróbio de tratamento, 
diminuindo, consideravelmente, a atividade biológica dos mi-
crorganismos envolvidos. Concentrações de amônia acima de 
1.800 mg.L-1 podem diminuir em até 50% a produção de CH4 
em reatores anaeróbios (Sung; Liu, 2003; Chen et al., 2008).

Estudos realizados por McCarty (1964) demonstraram 
que concentrações de NH3 acima de 150 mg.L-1 são tóxicas às 
arqueas metanogênicas, enquanto na forma de NH4

+ a concen-
tração tóxica para tais microrganismos é da ordem de 3.000 
mg.L-1. Na Tabela 2.3 são apresentados os efeitos das concen-
trações de amônia nos processos anaeróbios.

Concentração da amônia (mg.L-1) Efeito

50 a 200 Benéfico para microrganismos 
anaeróbios

200 a 1.000 Não tem efeito adverso
1.500 a 3.000 Inibidor para pH entre 7,4 e 7,6

Acima de 3.000 Completa inibição e tóxico para 
qualquer pH

Tabela 2.3. Efeitos da amônia sobre os processos anaeróbios
Fonte: Adaptado de McCarty (1964); Hobson; Shaw (1976); Angelidaki; Ahring 

(1993); Sung; Liu (2003); Procházka et al. (2012); Chernicharo (2016).
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Destaca-se que as concentrações limites de inibição e toxi-
cidade da amônia podem variar consideravelmente dependendo 
das condições operacionais do processo anaeróbio. Parâmetros 
como pH e temperatura conseguem fazer com que tais con-
centrações destacadas na Tabela 2.3 aumentem ou diminuam. 
Além disso, a utilização de um inóculo aclimatado influencia 
diretamente no grau de inibição dos microrganismos anaeróbios 
(Sung; Liu, 2003; Chen et al., 2008).

Kayhanian (1994) realizou pesquisas de degradação bioló-
gica do lixiviado em digestores anaeróbios aclimatados e obteve 
concentrações limites de inibição de amônia, com pH igual a 
7,0 e temperatura de 55 ºC, próximas de 2.500 mg.L-1. Estudos 
realizados por Varaldo et al. (1997) em um reator anaeróbio 
por batelada, tratando lixiviado de aterro sanitário, apresentou 
uma concentração de inibição do processo metanogênico de 
2.800 mg.L-1 para a amônia. Cuetos et al. (2008) investigaram 
a toxicidade da amônia em reatores anaeróbios com agitação. 
O inóculo utilizado no sistema foi previamente aclimatado. As 
concentrações limites de inibição do processo anaeróbio para a 
amônia e para o NH3, foram, respectivamente, iguais a 4.100 
mg.L-1 e 337 mg.L-1.

Calli et al. (2005) estudou a toxicidade da amônia e NH3 
em reatores UASB tratando esgoto sintético. O lodo utilizado 
como inóculo no reator já tinha sido previamente aclimatado 
com elevadas concentrações de amônia. Com uma temperatura 
média igual 35 ºC e um pH de 7,7, o processo de tratamento 
em questão apresentou uma concentração limite de inibição 
dos microrganismos metanogênicos de 800 mg.L-1 para NH3 e 
6.000 mg.L-1 para a amônia.

De acordo com Angenent et al. (2002) os sistemas anaeró-
bios que tratam efluentes sanitários com baixa presença de amô-
nia podem ser adaptados com sucesso a maiores concentrações 
dessa substância. O aumento gradual da amônia no meio amplia 
os mecanismos de adaptação das células dos microrganismos 
envolvidos, principalmente, os das arqueas metanogênicas, sen-
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do estas as mais sensíveis entre as populações microbianas (An-
gelidaki; Ahring, 1993; Calli et al., 2005). Uma das grandes dú-
vidas recorrentes do processo de adaptação dos microrganismos 
à amônia diz respeito se o mesmo é consequência da transição 
metabólica da população microbiana já existente ou do cresci-
mento de novas culturas adaptadas às diferentes concentrações 
dessa substância. De qualquer forma, é necessário um tempo 
apropriado para a aclimatação das culturas, sendo que tal perío-
do de adaptação pode aumentar com os níveis de concentração 
de amônia. A adaptação adequada dos microrganismos pode le-
var dois meses ou até mais (Rajagopal et al., 2013).

Os estudos aqui reportados de valores limites de inibição 
dos microrganismos anaeróbios, devido à presença de amônia, 
são de suma relevância para o entendimento da utilização de 
processos de pré-tratamento em lixiviados de aterros sanitá-
rios. Processos como o stripping da amônia, que será discuti-
do no capítulo seguinte, tem como objetivo realizar o arraste 
do NH3 do meio líquido para a atmosfera, diminuindo, assim, 
eventuais problemas de inibição nas etapas biológicas de trata-
mento do lixiviado.

3. Stripping da amônia

3.1 Conceito do processo

O processo de stripping consiste em um método de remoção 
da fase gasosa de um meio líquido de modo que os efeitos de 
arraste e difusividade molecular promovam a passagem do gás 
para a atmosfera. De modo geral, o processo de stripping se dá 
por meio da elevação da superfície total de contato da fase líqui-
da com o meio atmosférico circundante (Fleck, 2003). Também 
chamado de processo de dessorção, o stripping é amplamente 
utilizado na indústria química, na indústria petroquímica, na 
indústria de alimentos e em sistemas de controle de poluição 
ambiental (Lange; Amaral, 2009).
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De acordo Metcalf e Eddy (2016) o processo de stripping 
pode ser caracterizado como um método físico de transferência 
de massa, onde um gás volátil pode ser facilmente desprendido 
de um líquido para a atmosfera. Isto posto, esse processo pode 
se dar por meio do emprego de difusores de ar ou outros me-
canismos de aeração e agitação. Silva (2002) enfatiza que os 
fatores responsáveis pela eficiência de remoção de compostos 
voláteis no processo de stripping envolvem a área de contato 
gás-líquido, a solubilidade da substância a ser removida na fase 
gasosa, a difusividade da substância no ar e no líquido e, por 
fim, o pH e a temperatura ambiente de operação. 

Tratando-se especificamente do stripping da amônia presen-
te no lixiviado de aterros sanitários, tal processo consiste na re-
moção ou arraste de NH3 para a atmosfera. Segundo Renou et 
al. (2008), o stripping é o método mais utilizado para eliminação 
de elevadas concentrações de amônia de lixiviados. Conforme 
discutido anteriormente, a amônia pode se apresentar tanto na 
forma ionizada quanto na forma de gás. Para a elevada eficiên-
cia no processo de stripping é de suma importância que a forma 
gasosa da amônia predomine no lixiviado. Devido aos processos 
biológicos que ocorrem dentro das células do aterro, os lixivia-
dos geralmente já possuem valores de pH alcalinos, facilitando o 
processo de stripping. Cabe destacar que o aumento do pH e da 
superfície de contato gás-líquido aumentam significativamente 
a eficiência do processo, porém implicam em maiores custos 
energéticos e de produtos químicos (Silva et al., 2004).

As obtenções de elevadas eficiências de remoção de amônia 
(> 90%) do lixiviado por meio do stripping são relatadas por 
diversos pesquisadores (Cheung et al., 1997; Marttinen et al., 
2002; Ozturk et al., 2003; Kargi; Pamukoglu, 2004; Leite et al., 
2009; Queiroz et al., 2011). As principais vantagens intrínsecas ao 
processo de stripping são: o processo pode ser controlado de forma 
a obter taxas de remoção desejada, não apresenta sensibilidade às 
substâncias tóxicas e pode ser capaz de atingir padrões de descarte 
de amônia total em corpos receptores (Eden, 2001; Moura, 2008).
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3.2 Sistemas de arraste

Os sistemas de stripping podem ser divididos em dois grupos, 
sendo eles: sistemas nos quais a fase líquida é contínua, havendo 
dispersão da fase gasosa, e sistemas nos quais a fase gasosa é 
contínua, havendo a dispersão da fase líquida. Os sistemas em 
que a fase líquida é contínua são chamados de tanques de arraste 
e os sistemas onde a fase gasosa é contínua recebem o nome de 
torres de arraste (Souto, 2009). Na Figura 2.2 são apresentados 
os exemplos de tanques de arraste e torres de arraste.

(A) (B)
Saída de

gases

Distribuição do
afluente

Quebradores 
do efeito 
de parede

Redistribuição
intermediária

Fundo falso

Efluente

Afluente

Recheio
(meio suporte)

Gás de
arraste

Figura 2.2. Sistemas de arraste: (A) tanques de arraste e (B) torres de arraste
Fonte: Adaptado de Leite et al. (2009); Souto (2009).

Os tanques de arraste consistem de reservatórios providos de 
aeradores (air stripping) ou agitadores, sendo esses responsáveis 
pelo aumento da superfície de contato gás-líquido. O processo de 
agitação realizado nos tanques de arraste é uma das operações 
mais antigas e comuns empregadas nas indústrias. Por definição, 
a agitação é a operação de produzir movimentos ou fluxos, regu-
lares ou não, no interior de um fluído (Foust et al., 2001). Razuk 
(1992) afirma que a agitação consiste em movimentar um fluído 
por meio de dispositivos mecânicos chamados de impelidores. Já 
nas torres de arraste o aumento da superfície de contato é reali-
zado por meio da utilização de uma corrente de ar, ou outro gás 
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diferente daquele que se deseja remover, que passa através de um 
recheio, sendo então o líquido distribuído geralmente no sentido 
oposto da corrente de ar (LaGrega et al., 2001).

3.3 Alcalinização como técnica catalisadora do stripping

Para a elevação do pH normalmente são adicionados no 
lixiviado cal hidratada (CaO2H2) ou soda cáustica (NaOH). 
De acordo com USEPA (1975) e Qasim e Chiang (1994), 
para uma elevada eficiência de remoção de amônia do lixivia-
do o pH do meio deveria ser elevado para valores superiores 
a 10. Entretanto, estudos mais recentes demonstraram que 
uma vez rompido o efeito de tamponamento da amônia (pH 
próximo de 9,25), o pH do meio tende a subir rapidamente e 
naturalmente, removendo maiores parcelas de NH3 do siste-
ma (Souto, 2009). Além disso, para valores de pH acima de 
10 a eficiência de remoção de amônia passa a ser influencia-
da, principalmente, pelas características do tanque de arraste 
e também pela temperatura (Costa, 2003).

O controle da dosagem de alcalinizante no lixiviado é im-
prescindível para que os custos intrínsecos ao processo de 
elevação do pH não tornem tal técnica desvantajosa. Um dos 
fatores que mais dificultam o controle da dosagem de alcali-
nizante é a elevada concentração de alcalinidade no lixiviado. 
Desse modo, Metcalf e Eddy (2016) afirmam que não é pos-
sível calcular antecipadamente o consumo de alcalinizante, 
sendo que a dosagem necessária deve ser determinada de 
modo experimental durante a operação.

Estudos realizados por Collivignarelli et al. (1998) iden-
tificaram que a eficiência de remoção de amônia do lixiviado, 
em temperatura ambiente e pH de 8,5, foi da ordem de 14%. 
Com a adição de alcalinizante até valores de pH próximos de 
10,5 a eficiência de remoção subiu para 46%. Adicionalmen-
te, foi também realizado o aumento do pH para 12, atingindo 
uma eficiência média de remoção de 50%. Segundo os auto-
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res, a eficiência de 50% encontrada não foi significativa em 
comparação ao aumento do consumo de alcalinizante (30% 
maior). De posse de tais dados, os autores então realizaram o 
estudo de remoção de amônia sem a adição de alcalinizantes, 
e, então, observaram que durante os ensaios o pH do lixivia-
do, que inicialmente era próximo de 8, atingiu valores finais 
superiores a 9,2. De acordo com Cardillo (2004) o aumento 
natural do pH em tanques de arraste pode ser explicado pela 
alcalinidade presente no lixiviado ser predominantemente 
bicarbonácea, e, também, de que a amônia está quase toda 
fixada na forma de carbonatos e bicarbonatos. A partir dessas 
constatações é possível inferir que o CO2 também é arrastado 
para fora do sistema durante o processo de stripping da amô-
nia, conforme apresentado na Equação 4. O arraste de CO2 
proporciona o aumento do pH no meio, contribuindo, con-
sequentemente, para maiores valores de remoção de NH3.

NH4HCO3 ↔ NH3(g) + CO2(g) + H2O(1)  (4)

Cardillo (2004) ainda realizou testes para avaliar as taxas de 
remoção de NH3 e CO2 durante o processo de stripping. Os re-
sultados evidenciaram maiores taxas de remoção de CO2 do que 
de NH3, sendo tais dados coerentes levando em consideração as 
diferentes constantes de Henry dos dois gases (1,42 atm para 
CO2 e 0,75 atm para NH3, a 20°C), indicando que o arraste do 
CO2 é bem mais rápido que o arraste de NH3.

3.4 Estudos do processo de stripping da amônia presente 
no lixiviado

O processo de stripping da amônia por tanques de arraste 
(agitação ou aeração) é caracterizado por conciliar eficácia 
e baixo custo, sendo então sugerido como uma excelente al-
ternativa para a remoção de amônia de lixiviados de aterros 
sanitários (Marttinen et al., 2002; Ozturk, 2003; Renou et 
al., 2008; Souto, 2009).
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Cheung et al. (1997) avaliaram a eficiência do processo 
de air stripping, em recipientes de PVC de 3 L, contendo lixi-
viado com concentração de amônia de 556 mg.L-1. O pH do 
lixiviado foi corrigido para 12 e a vazão de ar imposta no sis-
tema foi de 300 L.h-1. Após 24 horas de operação, os autores 
constataram uma eficiência de remoção de amônia de 93%.

Marttinen et al. (2002) também avaliaram o processo de 
air stripping do lixiviado com concentração de amônia igual 
150 mg.L-1. A vazão de ar utilizada no ensaio foi de 10 L.h-1. 
Os autores fizeram a avaliação do processo com o pH natural 
do lixiviado e com o pH corrigido para 11. Os estudos foram 
realizados em tubo de PVC de 1 L à 20 ºC. Após 24 horas, os 
resultados apontaram uma eficiência de remoção de amônia 
de 89% para o lixiviado alcalinizado e de 44% para o lixiviado 
com o pH natural. Ainda, no ensaio sem adição de alcalini-
zante, foi identificado que o pH aumentou de 7,3 para 9,2. 

Os estudos realizados por Ozturk et al. (2003) avaliaram 
o processo de stripping da amônia do lixiviado (concentração 
de amônia inicial de 1.025 mg.L-1) por meio de dois mé-
todos. O primeiro consistia no borbulhamento de ar, com 
aeradores de aquário, com vazão de 456 L.h-1. O segundo 
método empregado foi a utilização de um agitador magné-
tico com baixa velocidade de rotação. Os autores utilizaram 
copos de béquer de 1 L para os ensaios. O stripping foi realizado 
com o pH do lixiviado ajustado para 10, 11 e 12 em ambos os mé-
todos. O resultado do ensaio com aeração para o pH corrigido 
para 12 apresentou uma eficiência de remoção de amônia de 
85% após 24 horas de operação. Nos béqueres com pH de 
10 e 11 a remoção foi de apenas 20% para o mesmo período. 
Para o ensaio de stripping com agitação magnética, a eficiên-
cia de remoção de amônia para o pH de 12, foi igual a 95%.

Campos et al. (2007) alcançaram eficiências de remo-
ção de amônia de 96% do lixiviado, após 7 horas de ope-
ração. Os ensaios foram conduzidos em recipientes de 2 L, 
com aeradores de aquário a uma temperatura de 65 ºC, sem 
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correção de pH. Durante o experimento, observou-se a elevação 
natural do pH de 7,8 para 9,15. Os autores realizaram outro 
ensaio de stripping para um pH corrigido a 11, nas mesmas 
condições citadas anteriormente. A eficiência de remoção de 
amônia encontrada quando adicionado alcalinizante foi de 
87%. Dessa forma, os resultados apontaram que a alcaliniza-
ção não é necessária para ensaios de stripping realizados em 
temperaturas elevadas.

Moravia (2007) realizou ensaios de stripping com aera-
ção e com equipamento jar-test (agitação mecânica) em lixi-
viado com concentração de amônia de 1.195 mg.L-1. Foram 
avaliadas também durante o processo de stripping, as eficiên-
cias de remoção de amônia para o pH natural e corrigido 
para 11,5. Após 48 horas de análise o autor não constatou 
diferença significativa entre os ensaios de aeração e agitação 
mecânica. Porém, para os tratamentos com pH corrigido a 
eficiência média de remoção de amônia foi de 98%, enquanto 
para o pH natural foi de 78%.

Silva et al. (2007) estudaram a remoção de amônia do 
lixiviado em um recipiente de 15 L mantido sob agitação 
mecânica constante. Os resultados do processo de stripping 
apresentaram uma eficiência de remoção de amônia de 80% 
após 20 dias de operação. Os autores ainda constataram que 
não houve variação do pH durante o ensaio.

Hossaka (2008) efetuou o stripping da amônia do lixi-
viado em tanque de PVC de 250 L com vazão de ar igual a 
1.600 L.h-1. A concentração de amônia total no lixiviado era, 
em média, igual a 1.044 mg.L-1. Após 11 dias de operação, 
o autor relatou uma eficiência de remoção de 45%. O pH do 
lixiviado apresentou leve variação de 8,0 para 8,5.

Estudos realizados por Queiroz et al. (2011), para ava-
liação de stripping da amônia do lixiviado, obtiveram eficiên-
cias de remoção de aproximadamente 20% após 15 dias de 
operação. Foi utilizado no ensaio um agitador mecânico de 
pás retas. O gradiente de velocidade aplicado foi igual a 340 
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s-1. O pH do lixiviado aumentou durante o ensaio de 8,0 para 
8,8. A concentração inicial de amônia presente no lixiviado 
era de 2.183 mg.L-1. 

Os resultados dos diversos estudos aqui apresentados 
comprovam que o processo de stripping da amônia, em tan-
ques de arraste, é uma alternativa viável para ser utilizada 
como pré-tratamento de lixiviados de aterros sanitários. Tan-
to a agitação mecânica quanto a aeração apresentaram elevadas 
eficiências de remoção de amônia. Constatou-se também que na 
maioria dos estudos o pH do lixiviado aumentou naturalmente, 
propiciando maiores níveis de arraste. Cabe destacar, porém, 
que há ainda muita divergência quanto às melhores condi-
ções de operação desses sistemas, principalmente, no quesito 
adição de alcalinizantes.

4. Metodologia

Para a realização da presente pesquisa foi utilizado o lixivia-
do gerado em um aterro sanitário que é responsável por atender 
a 21 municípios da região metropolitana de Curitiba (RMC) e 
encontra-se em operação desde 2010. Ao todo, são descarre-
gados diariamente mais de 1.500 toneladas de resíduos, sendo 
somente recebidos os de classe 2 (não perigosos). Em média, o 
aterro é responsável por produzir 600 m3.d-1 de lixiviado. Para 
a condução da pesquisa, o lixiviado foi coletado e armazenado 
em galões de 30 L, sendo então transportado para laboratório e 
mantido sob refrigeração a 4 ºC.

Os ensaios do processo de stripping da amônia presente no 
lixiviado foram realizados em três configurações distintas. A 
primeira consistia na adição do alcalinizante hidróxido de só-
dio (NaOH – 32%) no lixiviado para elevação do pH até 10. A 
segunda configuração também empregou a adição do alcalini-
zante fazendo com que o pH do lixiviado se elevasse até 9,0. O 
volume de NaOH utilizado na primeira configuração para ele-
var o pH do lixiviado até 10 foi de aproximadamente 35 mL.L-1, 
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sendo na segunda configuração necessário para elevar o pH até 
9,0 cerca de 10 mL.L-1. Na terceira e última configuração envol-
vendo o processo de stripping não foi adicionado alcalinizante, 
sendo então utilizado no ensaio o pH natural do lixiviado.

As três configurações concebidas utilizaram, nos ensaios 
de stripping, um agitador Jar Test (teste de jarros), da marca 
Ethik Technology, modelo 218/06, contendo 6 jarros com gra-
duação e saída para coletor posicionada a 7 cm do nível de lí-
quido. A velocidade angular das pás verticais do equipamento 
fora configurada para trabalhar em 200 rpm, equivalente a um 
G (gradiente de velocidade) de aproximadamente 340 s-1. O G 
empregado na presente pesquisa está entre os valores típicos do 
processo de floculação (25 a 300 s-1) e inferior ao de mistura 
(500 a 7.500 s-1) usualmente aplicados em tratamento de águas 
e esgotos (Metcalf; Eddy, 2016).

O volume de lixiviado utilizado em cada jarro foi de 2 L. A 
densidade de potência aplicada, calculada a partir das Equações 
5 e 6, foi de 116 W.m-3. Por fim, um quarto ensaio objetivou 
avaliar as potenciais perdas naturais de amônia no lixiviado sem 
a adição de alcalinizante e sem o processo de agitação.

P = G2 . μ . V  (5)

d = G2 . μ . 10  (6)

Onde:

P = potência introduzida no sistema (kgf.m.s-1);
G = gradiente de velocidade (s-1);
μ = viscosidade dinâmica do lixiviado (adotado 1,029.10-4 kgf.m-1.s-1 
para uma temperatura de 20 ºC);
V = volume do sistema (m3);
d = densidade de potência (W.m-3).

Os ensaios foram realizados em triplicata permitindo a re-
produtibilidade e repetibilidade de cada configuração avaliada. 
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Sendo assim, conforme representado na Figura 2.3, os jarros 
enumerados de 1 a 3 ensaiaram o stripping da amônia com o pH 
do lixiviado igual a 10. Já os jarros de 4 a 6 utilizaram o lixiviado 
de pH igual a 9. O stripping realizado nos jarros de 7 a 9 utili-
zaram o lixiviado com pH natural. Finalmente, os jarros de 10 a 
12 não sofreram o processo de stripping e também utilizaram o 
lixiviado com pH natural. A análise estatística realizada na pre-
sente pesquisa adotou os parâmetros de média aritmética, des-
vio-padrão (δ) e taxas de remoção (valores máximos e mínimos).
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Figura 2.3. Configurações dos ensaios de stripping da amônia presente no 
lixiviado realizados em agitadores Jar Test

Fonte: Autoria própria.

A caracterização do lixiviado bruto foi realizada de acor-
do com o Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater (APHA, 2005). Os parâmetros analisados foram: 
DBO, DQO, amônia, fósforo, pH e alcalinidade. Após o ensaio 
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de stripping foram realizadas análises de DQO e alcalinidade 
nos jarros. Tal procedimento foi realizado a fim de verificar a 
potencial remoção de matéria orgânica presente no lixiviado e, 
ainda, se houve o consumo de alcalinidade durante o período 
de análise.

Os ensaios de stripping foram conduzidos até a estabilização 
ou completa remoção de amônia do lixiviado. Para a avaliação 
da eficiência de remoção da amônia foram coletadas alíquotas 
de cada jarro em intervalos de tempo regulares. Adicionalmente, 
a cada coleta eram também anotados o pH e a temperatura do 
lixiviado ensaiado por meio de um pHmetro portátil da marca 
Kasvi, modelo K39-0014PA, com exatidão de leitura de pH ± 
0,1 e de temperatura ± 1,0 ºC. 

O método utilizado nos ensaios para a avaliação da concen-
tração de amônia foi o titulométrico com etapa preliminar de 
destilação. O método citado garante, por meio da adição de um 
alcalinizante (elevação do pH), a predominância de amônia na 
forma de NH3. Ainda, soluções padrões de cloreto de amônio 
(NH4Cl) foram utilizadas para estimar o erro do método em-
pregado. Partindo-se da destilação de 25 ml de cada solução 
padrão, com faixas de concentração de amônia variando de 50 
a 100 mg.L-1, o erro encontrado foi de 1,04%.

5. Resultados e discussões

Na Tabela 2.4 são apresentados os valores médios das ca-
racterísticas físico-químicas do lixiviado coletado no mês de 
agosto de 2016. 
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Parâmetros Valores
DBO (mg O2.L-1) 1.321
DQO (mg O2.L-1) 7.458

Amônia (mg N-NH3.L-1) 2.888
Fósforo (mg P-PO4

3-.L-1) 7,07
pH 8,18

Alcalinidade (mg CaCO3.L-1) 10.485
Tabela 2.4. Características físico-químicas do lixiviado em estudo

Fonte: Autoria própria.

De acordo com os resultados, o lixiviado apresentou bai-
xa relação DBO/DQO (≈ 0,2), indicando, possivelmente, uma 
elevada concentração de compostos recalcitrantes. No que 
tange a concentração de amônia, foco da presente pesquisa, o 
lixiviado em estudo denotou elevada concentração deste parâ-
metro, apresentando-se significativamente acima da faixa mais 
provável para aterros brasileiros (Souto; Povinelli, 2007).

A presente pesquisa realizou quatro ensaios onde foram 
avaliadas as taxas de remoção de amônia do lixiviado. Nesse 
sentido, o primeiro ensaio submetido ao processo de stripping, 
com pH inicial igual a 10, apresentou uma taxa de remoção de 
amônia que variou entre 10 a 11 mg N-NH3.L

-1.h-1. Na Figura 
2.4 é apresentado o perfil da concentração de amônia do ensaio 
1 até a sua total remoção realizada em um período de 11 dias. 
A temperatura média do lixiviado nos jarros 1, 2 e 3, durante o 
ensaio, foi de 23,0 ± 1,9 ºC. Já o pH, que incialmente era igual 
a 10, acabou decaindo para valores entre 9,6 e 9,7.
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Figura 2.4. Perfil temporal da concentração de amônia no ensaio 1 
submetido ao processo de stripping em Jar Test (pH inicial = 10; G = 

340 s-1; temperatura média do lixiviado = 23,0 ± 1,9 ºC)
Fonte: Autoria própria.

Os jarros 4, 5 e 6, utilizados no ensaio 2, apresentaram uma 
taxa de remoção de amônia que variou entre 9,2 a 10 mg N-NH3.L-
-1.h-1. Destacado na Figura 2.5, a remoção completa de amônia se 
deu em um período de 13 dias. A temperatura média do lixiviado 
durante o ensaio foi, em média, de 25,9 ± 1,1 ºC. Já o pH do lixi-
viado, inicialmente igual a 9, aumentou para valores entre 9,3 e 9,5.
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Figura 2.5. Perfil temporal da concentração de amônia no ensaio 2 
submetido ao processo de stripping em Jar Test (pH inicial = 9; G = 340 

s-1; temperatura média do lixiviado = 25,9 ± 1,1 ºC)
Fonte: Autoria própria.
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O ensaio 3, composto pelos jarros 7, 8 e 9, apresentou uma 
taxa de remoção de amônia que variou entre 7 a 7,5 mg N-
-NH3.L

-1.h-1. A remoção completa se deu em um período de 17 
dias, conforme apresentado na Figura 2.6. O pH do lixiviado, 
que inicialmente era igual a 8,18, aumentou significativamente 
durante o ensaio para valores entre 9,3 e 9,5. A temperatura 
média do lixiviado foi, em média, de 24,1 ± 2,2 ºC. Os resulta-
dos da taxa de remoção de amônia mostraram-se praticamente 
o dobro do que aqueles encontrados por Queiroz et al. (2011), 
tendo tais autores estudado a remoção de amônia do lixiviado 
(pH inicial igual a 8,1; G = 340 s-1; temperatura entre 22 e 26 
ºC) em um reator submetido à agitação mecânica.
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Figura 2.6. Perfil temporal da concentração de amônia no 
ensaio 3 submetido ao processo de stripping em Jar Test (pH 
inicial = 8,18; G = 340 s-1; temperatura média do lixiviado = 

24,1 ± 2,2 ºC) 
Fonte: Autoria própria.

Por fim, o ensaio 4, cujo lixiviado não sofreu processo de 
stripping e também não se realizou a adição de alcalinizante, apre-
sentou uma taxa de remoção de amônia, para um período de 27 
dias que variou entre 4,2 a 4,4 mg N-NH3.L

-1.h-1. Na Figura 2.7 
é apresentado o perfil temporal de decaimento da concentração 
de amônia do ensaio 4. Assim como no ensaio 3, o pH final do 



Programa Paranaense de Pesquisa em Saneamento Ambiental

84

lixiviado aumentou de 8,18 para valores entre 9,3 e 9,5. A tem-
peratura média do lixiviado foi, em média, igual a 24,5 ± 1,4 ºC.
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Figura 2.7. Perfil temporal da concentração de amônia no ensaio  
4 sem processo de stripping (pH inicial = 8,18; temperatura média  

do lixiviado = 24,5 ± 1,4 ºC)
Fonte: Autoria própria.

Após a realização do stripping foram realizadas análises de 
DQO e de alcalinidade nos ensaios em estudo (Figura 2.8). 
Desse modo, constatou-se uma redução na concentração de 
matéria orgânica presente no lixiviado ao longo do processo de 
pré-tratamento. No ensaio 1 houve uma eficiência de redução 
de DQO de aproximadamente 50%. Já para os ensaios 2 e 3 a 
redução desse parâmetro ficou entre 45 e 42%, respectivamen-
te. No ensaio 4 observou-se uma redução de 34% na concentra-
ção de DQO. Cabe destacar que a redução de matéria orgânica 
também pode estar associada ao longo tempo de realização dos 
ensaios, ou, ainda, devido à incorporação de ar no meio líquido, 
favorecendo o arraste de compostos orgânicos voláteis presen-
tes no lixiviado (Ozturk et al., 2003; Leite et al., 2009).

Tratando-se da concentração da alcalinidade ao longo da con-
dução dos experimentos constatou-se também a redução desse 
parâmetro nos jarros analisados. O ensaio 1 apresentou um consu-
mo de alcalinidade da ordem de 52%. Os ensaios 2 e 3 apresenta-
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ram um consumo de 42 e 39%, respectivamente. Por fim, o ensaio 
4 apresentou um consumo de 22% de alcalinidade. A principal 
explicativa reportada na literatura para tal consumo é a elevada 
concentração de sais presentes no lixiviado, bem como, o poten-
cial iônico do sistema, podendo tais fatores contribuir diretamente 
para a redução do sistema de tamponamento do meio (Wersin et 
al., 1989; Stumm; Morgan, 1996; Queiroz et al., 2011).
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Figura 2.8. Concentração de DQO e Alcalinidade do lixiviado antes 
(lixiviado bruto) e após o processo de pré-tratamento no ensaio 1 (pH inicial 
= 10 com stripping), ensaio 2 (pH inicial = 9 com stripping), ensaio 3 (pH 
inicial = 8,18 com stripping) e ensaio 4 (pH inicial = 8,18 sem stripping)

Fonte: Autoria própria.

Conclusão

Com o intuito de remover total ou parcialmente a concen-
tração de amônia presente no lixiviado, viabilizando posterior-
mente seu tratamento biológico, o processo de stripping (en-
saios 1, 2 e 3) apresentou taxas de remoções que variaram de 
7 a 11 mg N-NH3.L

-1.h-1. Pode-se ainda observar a redução 
do período do processo de stripping quando utilizado o NaOH 
como agente alcalinizante. Com exceção do ensaio 1 (pH=10 e 
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G=340 s-1), todos os outros ensaios apresentaram significativa 
elevação do pH do meio, favorecendo, assim, um maior arras-
te de amônia. As temperaturas durante o período dos ensaios 
(23,0 a 25,9 ºC) também favoreceram uma maior remoção de 
amônia. Tal fator, somado com o longo período de duração do 
experimento (11 a 27 dias), pode ter contribuído para a perda 
natural desse parâmetro no ensaio 4. Adicionalmente, todos os 
ensaios apresentaram uma redução significativa da concentração 
de DQO e de alcalinidade.
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CAPÍTULO 3

CODISPOSIÇÃO DE LIXIVIADO EM 
REATORES UASB: EXPERIÊNCIA UEL

Priscila Biesdorf Borth, Renan Borelli Galvão, Emily Giany Assunção, Emília 
Kiyomi Kuroda, Fernando Fernandes

A disposição de resíduos sólidos urbanos em aterros sani-
tários é uma das formas mais viáveis de destinação, do ponto 
de vista técnico e econômico para a realidade brasileira, sendo 
extensivamente utilizada no país. Um de seus subprodutos, o 
lixiviado, é um líquido escuro caracteristicamente de odor de-
sagradável e alto poder poluente, gerado pelo carreamento do 
material solúvel, resultante dos processos de decomposição dos 
resíduos e da água percolada das chuvas.

Devido ao fato do lixiviado ser um efluente que apresenta 
grande variabilidade de composição, bem como presença de 
compostos de difícil biodegradação, chamados recalcitrantes 
(Huo et al., 2007; Kjeldsen et al., 2002), a escolha de um sis-
tema de tratamento eficiente pode ser complexa. Geralmente, 
adota-se uma combinação de processos biológicos e técnicas 
físico-químicas de maneira que a qualidade do efluente do siste-
ma de tratamento atenda aos padrões de lançamento e de enqua-
dramento de qualidade das legislações vigentes (Amokrane et al., 
1997; Aziz et al., 2007; Castrillon et al., 2010; Felici et al., 2013; 
Kawahigashi et al., 2014; Maler, 2013; Pozzetti, 2014; Fujii, 
2014; Batista, 2016). Embora existam tecnologias, ou combi-
nações destas, capazes de tratar o lixiviado de forma eficiente, 
estes sistemas apresentam, em geral, alto custo de implantação e 
manutenção e necessitam de operação especializada.

Uma solução alternativa bastante interessante, já empregada 
em vários países, é o tratamento conjugado ou cotratamento de 
lixiviado de aterro sanitário com esgoto sanitário em estação de 
tratamento de esgoto – ETE existente. Tal alternativa técnica 
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elimina os custos de implantação e operação de uma estação 
de tratamento de lixiviado no aterro sanitário, bem como seus 
possíveis impactos ambientais. Este tipo de solução é interes-
sante desde que o transporte de lixiviado à ETE seja viável e que 
a estação apresente capacidade de absorver o volume e carga 
de poluentes presentes no lixiviado (Oliveira et al., 2008), sem 
grandes prejuízos no tratamento.

O cotratamento apresenta vantagens em relação ao trata-
mento único do lixiviado por reduzir sua carga afluente de alguns 
poluentes inibidores dos processos biológicos, além de aumen-
tar sua biodegradabilidade (DBO5/DQO). É vantajoso à biodi-
gestão anaeróbia por incrementar a alcalinidade, favorecendo o 
efeito de tamponamento do sistema, além de dispensar a adição 
de nutrientes, visto que o nitrogênio é suprido pelo lixiviado e o 
fósforo pelo esgoto (Renou et al., 2008; Santos, 2009). 

No entanto, o incremento de elevada carga orgânica/inor-
gânica, como nitrogênio amoniacal pode ser prejudicial ao pro-
cesso de digestão anaeróbia, inibindo as atividades metabólicas 
dos microrganismos presentes na biomassa do reator (Abbas et 
al., 2009; Metcalf; Eddy, 2016). Desta forma, uma etapa de 
pré-tratamento pode ser incluída na configuração do sistema de 
tratamento, sendo o stripping de amônia uma das alternativas 
utilizadas, a fim de remover tal composto. 

O tratamento anaeróbio vem sendo utilizado em grande 
escala no Brasil no tratamento de esgoto doméstico/sanitário, 
através de reatores UASB – Upflow Anaerobic Sludge Blanket, 
ou reatores anaeróbios de manta de lodo. Estes reatores apresen-
tam diversas vantagens em relação aos processos aeróbios con-
vencionais, principalmente quando utilizados em locais de clima 
quente. São caracterizados por serem compactos, apresentando 
baixa demanda de área, baixo custo de implantação e de opera-
ção, baixa produção de lodo, baixo consumo de energia, e re-
moção de DBO/DQO próximo a 65-75% (Chernicharo, 1997). 

No entanto, a literatura não apresenta muitos estudos conclu-
sivos a respeito do tratamento combinado de lixiviado e esgoto em 
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reatores anaeróbios UASB, sendo a grande maioria das publica-
ções voltadas para o tratamento combinado em sistemas aeróbios. 
No entanto, no Paraná, a Sanepar, companhia de saneamento do 
estado, presta serviços de coleta e tratamento de esgoto sanitário 
na maioria dos municípios e utiliza em suas estações uma ver-
são modificada de reatores UASB, denominada RALF – Reator 
Anaeróbio de Lodo Fluidizado, de forma circular e tronco-cônica. 
Tal tecnologia tem sido extensivamente utilizada e aprimorada no 
Brasil, visto que a mesma apresenta diversas vantagens técnicas, 
sendo o Paraná um dos estados de maior destaque.

Considerando que, em média, após 5-10 anos de operação 
o lixiviado de aterro sanitário apresenta características de lixi-
viado estabilizado e que sua geração é continuada por longo 
período, mesmo após o encerramento do aterro, é importante 
avaliar a aplicabilidade do cotratamento deste tipo de efluente 
com esgoto sanitário.

O objetivo geral deste trabalho é avaliar os impactos da 
adição de lixiviado de aterro sanitário, bruto e pré-tratado por 
stripping de amônia, no tratamento de esgoto doméstico em rea-
tores anaeróbios UASB. Mais especificamente, busca-se avaliar 
o desempenho do cotratamento, considerando a qualidade do 
efluente cotratado, aplicando-se misturas contendo esgoto e 
diferentes porcentagens volumétricas de lixiviado bruto e pré-
-tratado por stripping de amônia e selecionar a porcentagem vo-
lumétrica de lixiviado mais adequada; avaliar o teor de matéria 
orgânica recalcitrante, por meio de ensaios de DQO inerte, dos 
efluentes cotratados para as condições selecionadas; e avaliar a 
ecotoxicidade dos efluentes cotratados para as condições sele-
cionadas utilizando organismos aquáticos padronizados.

1. Referencial teórico

O cotratamento de lixiviado e esgoto em ETEs consiste na 
adição de lixiviado de aterro sanitário ao esgoto afluente das es-
tações, por ligação direta ou através de tanques de equalização, 
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a depender da concepção adotada. É uma alternativa técnica 
bastante empregada nos Estados Unidos, Europa e Japão. De 
acordo com dados da Agência de Proteção Ambiental Ameri-
cana (EPA), no ano de 2000, os Estados Unidos destinavam o 
lixiviado de cerca de 800 aterros de resíduos classe II, direta-
mente a estações de tratamento de esgoto, sem nenhum tipo de 
pré-tratamento, não sendo observadas interferências relevantes 
na operação dos mesmos (Ferreira et al., 2009). 

O cotratamento é uma solução interessante, principalmente 
por possibilitar, devido às diferentes proporções afluentes, o uso 
de sistemas de tratamento de esgoto existentes, especialmente 
para países em desenvolvimento e de clima quente, onde efi-
ciência, baixo custo de implantação/operação e sustentabilidade 
são requeridos. No entanto, é importante que se realize rigorosa 
avaliação a respeito do tipo de lixiviado a ser tratado e do pos-
sível aumento da carga orgânica aplicada, principalmente em 
períodos de elevada pluviosidade, pois tais características po-
dem comprometer diretamente o funcionamento adequado dos 
reatores das estações. 

Oliveira et al. (2008) destacam alguns requisitos para a 
aplicação da técnica, tais como, viabilidade do transporte de li-
xiviado à ETE, capacidade da ETE em assimilar a sobrecarga 
orgânica, e compatibilidade do processo de tratamento com as 
características do lixiviado e do efluente desejado.

Santos (2009) elenca, de uma maneira geral, as vantagens 
do cotratamento, a saber: 

• Para o lixiviado, o efeito de diluição pelo esgoto reduz a carga afluen-
te de alguns poluentes inibidores dos processos biológicos sobretudo 
nitrogênio amoniacal, compostos orgânicos recalcitrantes, sódio e me-
tais pesados; 

• O aumento da relação DBO5/DQO do lixiviado aumenta a sua bio-
degradabilidade devido ao efeito sinérgico com a mistura do esgoto e 
à maior quantidade biodisponível de matéria orgânica (mais facilmente 
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biodegradável do esgoto), estimulando a degradação e adaptação de mi-
crorganismos anaeróbios; 

• Em relação ao esgoto, a elevada alcalinidade do lixiviado bruto favorece 
o efeito de tamponamento para o tratamento anaeróbio, podendo favore-
cer a manutenção do pH afluente sem necessidade de correção externa;

• A mistura pode dispensar a necessidade de adição de nutrientes, visto 
que o nitrogênio é suprido pelo lixiviado e o fósforo pelo esgoto, redu-
zindo custos e simplificando a operação.

A principal questão que deve ser observada e investigada é, 
portanto, o percentual volumétrico (v v-1) de lixiviado no esgoto 
que o sistema pode receber sem alterar significativamente a eficiên-
cia e os padrões ambientais normativos. Deve-se considerar que a 
carga orgânica do lixiviado é bastante superior ao do esgoto sani-
tário, daí os pequenos valores para as proporções (Santos, 2009).

O cotratamento de lixiviado e esgoto por processos aeróbios 
é bastante reportando na literatura, entretanto, os tratamentos 
anaeróbios ainda são pouco estudados. Desta forma, a literatura 
existente não é conclusiva sobre essa alternativa.

Fueyo, Gutiérrez e Berrueta (2003) realizaram um estudo 
com reatores UASB em escala piloto, com volume de 100 L. Com 
uma adição de 30% de lixiviado, foi obtida uma porcentagem de 
remoção de 60% de DQO com carga orgânica aplicada de 1,89 
kg DQO m-3 d-1, e 75% para o tratamento apenas com esgoto do-
méstico com carga orgânica aplicada de 0,42 kg DQO m-3 d-1. Os 
autores sugerem a combinação de outros processos integrados ao 
tratamento anaeróbio, como o tratamento aeróbio e físico-quími-
co, para remoção complementar de DQO e cor do efluente.

Sousa et al. (2002) investigaram o tratamento combinado 
em um reator UASB de 600 L de volume, com vazão de 1440 
L d-1, por um tempo de operação de 170 dias, com carga orgâ-
nica volumétrica específica variando de 2,3 a 4,62 kg m-3 d-1. 
Os resultados mostraram que a alcalinidade a bicarbonato da 
mistura (esgotos + lixiviado) é suficiente para manter o sistema 
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tamponado, não ocorrendo, portanto, colapso do reator, e o pH 
manteve-se próximo de 7. A eficiência de remoção de matéria 
orgânica (DQO) foi satisfatória (70 a 73%).

Santos (2009) avaliou o tratamento combinado testando 
porcentagens de aplicação volumétrica de lixiviado no esgoto de 
até 10%, em reator UASB em escala piloto, com volume de 33 
litros e TDH de 8 horas, utilizando lixiviado com características 
de aterro em fase metanogênica. O autor observou que até a 
proporção de 2,5% não ocorreu efeito adverso significativo na 
eficiência do reator (eficiência de remoção de DQO e DBO). 
Na faixa de 2,5% até 5%, os efeitos tornaram-se significativos, 
e acima de 10% essa alternativa não foi recomendada para as 
condições do estudo. 

Torres et al. (2009) estudaram o tratamento anaeróbio com-
binado em reatores UASB com substrato composto de 5% de li-
xiviado e 95% de esgoto. O reator assimilou adequadamente a 
fração de lixiviado incorporada e, para um TDH de 8 horas e 
carga orgânica volumétrica de 2,84 kg m-3d-1, as porcentagens 
de remoção de DQO foram da ordem de 70%, não apresentando 
nenhum problema de inibição do sistema. O autor, porém, desta-
ca a importância da aplicação de um pós-tratamento para remo-
ção complementar da matéria orgânica e remoção de nutrientes.

Ferreira et al. (2009) realizaram estudo em dois reatores 
UASB, em escala piloto, com porcentagens de lixiviado de 1% 
e 10%, sendo a primeira para lixiviado bruto e a segunda para 
lixiviado pré-tratado. As eficiências médias foram de 55% e 45% 
de remoção de DBO, para os reatores utilizando lixiviado bruto 
e pré-tratado, respectivamente. 

Ramos (2009) estudou o tratamento combinado em reator 
UASB de 41,5 L, TDH de 12 horas, com proporções volumétri-
cas de 10% (carga orgânica de 2,1 kg m-3 d-1) na primeira fase 
e 3% (carga orgânica de 1,6 kg m-3 d-1) na segunda, obtendo 
remoções de DQO de 44 e 59,4%, respectivamente.

O cotratamento já é uma alternativa utilizada em alguns 
aterros brasileiros. O município de São Paulo trata o choru-
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me gerado nos quatro aterros sanitários urbanos (Bandeirantes, 
São João, Santo Amaro e Vila Albertina) em duas ETEs (Ba-
rueri e Suzano). Além disso, fazem uso do cotratamento: Porto 
Alegre (RS), Juiz de Fora (MG), Belo Horizonte (MG) e Niterói 
(RJ) (Ferreira et al., 2009).

2. Lixiviado de estudo

O lixiviado bruto de estudo foi proveniente do aterro sanitá-
rio do Centro de Tratamento de Resíduos – CTR da cidade de 
Londrina, Paraná. O aterro iniciou sua operação em 2010 e seu 
lixiviado apresenta características de lixiviado em fase de estabi-
lização biológica. A coleta do lixiviado bruto foi realizada através 
de caminhão-tanque, com capacidade de 14 m3, e armazenado 
em reservatório de polietileno reforçado com fibra de vidro, com 
capacidade volumétrica de 15 m3, localizado no Laboratório de 
Hidráulica e Saneamento da Universidade Estadual de Londrina.

Em seguida, parte do lixiviado bruto foi submetido ao pré-
-tratamento por stripping de amônia, a fim de se remover o ni-
trogênio amoniacal. O pré-tratamento foi realizado em regime 
intermitente (batelada), através de uma instalação piloto cons-
tituída por dois reatores com capacidade volumétrica de 1,0 m3 
cada e paletas giratórias de polietileno e aço inoxidável, com 
rotação de aproximadamente 5,5 rpm, com tempo de detenção 
de 28 dias e ajuste de pH para 9,0.

3. Esgoto doméstico de estudo

Durante a fase de planejamento experimental dos ensaios 
em escala piloto, cogitou-se pela utilização de esgoto sintético, 
visto que o volume semanal a ser coletado na ETE e utiliza-
do na alimentação dos reatores pilotos seria bastante elevado, o 
que impossibilitaria seu adequado acondicionamento/armaze-
namento. Além disso, uma avaliação preliminar indicou que a 
variação das características físico-químicas do esgoto natural da 
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ETE era bastante significativa, podendo comprometer a análise 
das interferências promovidas pela adição do lixiviado, objetivo 
principal deste trabalho. 

Desta forma, considerando que a produção de uma água re-
siduária sintética permitiria maior controle sobre a carga orgâ-
nica inserida no sistema, optou-se pela utilização da formulação 
adaptada de esgoto sintético proposta por Torres (1992), para 
uma DQO de 500 mg L-1, cuja composição baseia-se em fontes 
de carboidratos (amido, celulose e sacarose), proteínas (extra-
to de carne), lipídeos (óleo de soja emulsionado em detergente 
neutro comercial) e sais (cloreto de sódio, cloreto de magnésio, 
cloreto de cálcio e fosfato monobásico de potássio), e solução 
tampão (bicarbonato de sódio).

4. Águas residuárias de estudo

Os ensaios de cotratamento anaeróbio em reator UASB foram 
realizados com misturas preparadas diariamente de esgoto sin-
tético e lixiviado bruto e pré-tratado por stripping de amônia em 
diferentes % volumétricas (1,0; 2,5; 5,0; 7,5 e 10,0%), definidas a 
partir de consulta a literatura, denominadas conforme segue: 

• Água residuária de referência contendo apenas esgoto sintético – AER;

• Água residuária de estudo contendo 1,0; 2,5; 5,0; 7,5; e 
10,0% (v v-1) de lixiviado bruto em esgoto sintético – AEB 1%; 
AEB 2,5%; AEB 5%; AEB 7,5%; e AEB 10%, respectivamente;

• Água residuária de estudo contendo 1,0; 2,5; 5,0; 7,5; e 
10,0% (v v-1) de lixiviado pré-tratado por stripping de amônia 
em esgoto sintético – AEST 1%; AEST 2,5%; AEST 5%; AEST 
7,5%; e AEST 10%, respectivamente.
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5. Métodos de análises físico-químicas para 
caracterização dos lixiviados

A caracterização físico-química dos lixiviados e do esgoto, 
denominadas neste trabalho genericamente de Águas Residuá-
rias de Estudo – AES, antes e após cotratamento anaeróbio, foi 
realizada, de forma geral, segundo as metodologias analíticas 
indicadas em APHA, AWWA, WEF (2012). Os parâmetros, mé-
todos e equipamentos utilizados estão listados na Tabela 3.1.

Parâmetro
Ref. APHA, 

AWWA, WEF 
(2012)

Método

pH Potenciométrico 
4500 Método potenciométrico

Temperatura
(oC) 2550 B -

Alcalinidade
(mg CaCO3 L-1) 2320 B Método titulométrico

AGV
(mg L-1)

5560 C
adaptado Método titulométrico

Cor aparente e 
verdadeira

(uH)
2120 C

Método 
espectrofotométrico e 

para cor verdadeira filtrar 
em membrana 0,45 µm

Turbidez
(uT) 2320 B Nefelométrico

Condutividade
(µS cm-1) 2510 B Potenciométrico/

eletrométrico

Série de sólidos
(mg L-1)

2540
B, C, D e E

Sólidos totais secos a 103-
105 ºC,

Sólidos totais dissolvidos 
secos a 180 ºC,

Sólidos totais suspensos 
secos a 103-105 ºC.

DBO
(mg L-1) 5210 B Teste DBO 5 dias a 20 ºC
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Parâmetro
Ref. APHA, 

AWWA, WEF 
(2012)

Método

DQO
(mg L-1) 5220 C Método do refluxo fechado

COD
(mg L-1) 5310 B Método da combustão a 

alta temperatura.
NKT

(mg L-1)
4500 – Norg

B e C Micro-Kjeldhal

N-amoniacal
(mg L-1)

4500 – NH3
B e C Destilação e titulação

Fósforo
(mg L-1)

4500 – P
J adaptado

Método 
espectrofotométrico e 

digestão com persulfato
Tabela 3.1. Parâmetros e métodos de caracterização físico-química

Fonte: Autoria própria.

6. Cotratamento de lixiviado de aterro sanitário bruto 
e pré-tratado e esgoto doméstico em reatores UASB

A instalação piloto de cotratamento anaeróbio foi constituída 
por um sistema de alimentação e 7 (sete) reatores tipo UASB 
(Figura 3.1). 

Os reatores foram construídos em tubo de PVC de 100 mm 
de diâmetro, com 1,95 m de altura total (1,80 m de altura útil) 
e volume útil total de 14,14 L, providos de dispositivos para 
exaustão do biogás e para coleta de efluente tratado e de lodo 
em diferentes alturas. Cada reator possuía em sua base uma 
placa perfurada de acrílico de maneira a promover a distribui-
ção uniforme do afluente na seção transversal do escoamento 
interno ao reator e evitar a criação de caminhos preferenciais. 
O TDH de operação foi de 8h, correspondendo a uma vazão de 
alimentação de 1,77 L h-1.

O sistema de alimentação foi composto por tanques de 
acondicionamento com capacidade volumétrica de 65 L, abas-
tecidos diariamente com 42 L das águas residuárias de estudo 
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– AES, que eram transportadas por bomba peristáltica (Gilson 
Minipuls Evolution) até recipientes fixados a 2,15 m de altura 
que em seguida eram encaminhadas aos reatores por gravidade 
através de tubulações rígidas em PVC conectadas ao centro da 
placa de fundo do reator.

O dispositivo de exaustão do biogás foi composto por separa-
dores trifásicos, construídos em PVC e material plástico, dispos-
tos nos topos dos reatores e conectados a uma tubulação central 
que encaminhava todo o biogás para fora da sala de experimen-
tos. O dispositivo de coleta de efluente, por sua vez, foi consti-
tuído por registros de PVC, fixados a 1,80 m de altura do reator.

SAÍDA
BIOGÁS

R1

EFL
R1

EFL
R2

EFL
R3

EFL
R4

EFL
R5

EFL
R6

EFL
R7

SAÍDA
BIOGÁS

R2

SAÍDA
BIOGÁS

R3

SAÍDA
BIOGÁS

R4

SAÍDA
BIOGÁS

R5

SAÍDA
BIOGÁS

R6

SAÍDA
BIOGÁS

R7

RESERV.
AFL. R1

RESERV.
AFL. R2

RESERV.
AFL. R3

RESERV.
AFL. R4

RESERV.
AFL. R5

RESERV.
AFL. R6

RESERV.
AFL. R7

BOMBA PERISTÁLICA

Figura 3.1. Esquema da instalação dos reatores piloto UASB
Fonte: Autoria própria.
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A adaptação do lodo inoculado, proveniente de um dos rea-
tores anaeróbios RALF da ETE Norte da Sanepar, Londrina-
-PR, foi realizada utilizando-se a água residuária de estudo de 
referência (esgoto sintético) – AER, seguindo o procedimento 
de partida recomendado por Chernicharo (1997) para todos os 
reatores. O sistema foi operado com TDH de 16h nos 7 primei-
ros dias, TDH de 12h nos 7 dias seguintes e TDH de 8h a partir 
do 14º dia, através da variação da vazão de alimentação.

Os 44 primeiros dias de operação consistiram na fase de 
adaptação e estabilização dos reatores, na qual todas as 7 unida-
des foram alimentadas somente com a AER. A partir deste mo-
mento, manteve-se uma unidade como tratamento de referência 
e iniciou-se a alimentação das remanescentes com as diferentes 
águas residuárias de estudo: primeiramente, com as misturas de 
1,0; 2,5 e 5,0% para ambos lixiviados bruto e pré-tratado, e na 
etapa final, em função dos resultados obtidos após 114 dias de 
operação, com as misturas de 7,5% e 10%, também para os dois 
tipos de lixiviado. Para cada reator, o incremento da porcenta-
gem volumétrica de lixiviado bruto e pré-tratado foi realizado 
de forma gradual, com acréscimos sucessivos de 2,5% a cada 
3 a 7 dias. Todos os ensaios em escala piloto foram realizados 
simultaneamente em ambiente climatizado, com temperatura 
programada para 25 ± 2 ºC.

7. Ensaios de DQO inerte

Para avaliar a DQO inerte dos efluentes cotratados para as 
condições selecionadas, utilizou-se o método proposto por Ger-
mili, Orhon e Artan (1991) que consiste no monitoramento de 
dois reatores alimentados com a mesma DQO inicial, sendo um 
reator com a amostra a ser analisada e outro com glicose, cuja 
DQO inerte é nula. A DQO inerte do efluente é calculada pela 
diferença entre a DQO residual da amostra e a DQO da solução 
de glicose no final do experimento.
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8. Ensaios de ecotoxicidade

Os ensaios de ecotoxicidade aguda foram realizados com 
os organismos-teste: Ceriodaphnia dubia (ABNT, 2010), Da-
phnia magna (ABNT, 2009) e Artemia salina (Petrobrás 
N-2588/1996-adaptado). Os ensaios foram realizados com 
amostras do lixiviado e das águas residuárias de estudo nas con-
dições selecionadas, antes e após cotratamento anaeróbio.

Os resultados foram expressos como concentração efetiva 
ou letal mediana da amostra que causa efeito a 50% da popu-
lação exposta após 48 h – CE5048h ou CL5048h, obtidas por 
cálculo estatístico usando o programa Trimmed Spearman-
-Karber, com intervalo de confiança de 95% (Hamilton et al., 
1977). O ensaio foi validado quando a porcentagem de organis-
mos imóveis ou mortos no controle negativo resultou inferior a 
10% (Petrobrás N-2588/1996; ABNT, 2009).

9. Resultados e discussão

9.1 Caracterização dos Lixiviados Bruto e Pré-tratado

A Tabela 3.2 apresenta os resultados da caracterização físico-
-química do lixiviado bruto e pré-tratado por stripping de amônia.

Parâmetro Lixiviado 
Bruto Lixiviado Pré-tratado Remoção (%)

pH 8,64 9,14 -
Alcalinidade 

(mgCaCO3 L-1) 2.433 3.794 -

AGV (mg L-1) 152 161 -
DQO (mg L-1) 1.199 1.248 -
DBO (mg L-1) 68 39 42,6
COD (mg L-1) 291 335 -

Cor Aparente (uH) 4.231 4.047 4,3
Cor Verdadeira (uH) 3.894 3.925 -
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N-Amoniacal (mg L-1) 148 < 5 > 96,6
NKT (mg L-1) 239 68 71,5

Fósforo (mg L-1) 4 6 -
Tabela 3.2. Caracterização físico-química dos lixiviados bruto e pré-tratado

Fonte: Autoria própria.

Segundo Renou et al. (2008), lixiviados estabilizados apre-
sentam pH maior que 7,5, DQO menor que 4000 mg L-1 e re-
lação DBO5/DQO menor que 0,1. É possível observar, assim, 
que o lixiviado de estudo apresenta características compatíveis 
com a fase de estabilização biológica, pois apresenta pH de 
8,64, DQO de 1199 mg L-1 e relação DBO5/DQO de 0,06, 
indicando assim sua baixa biodegradabilidade.

Observa-se também que o teor de nitrogênio amoniacal pre-
sente neste lixiviado (148 mg L-1) pode ser considerado baixo, 
pois para lixiviados estabilizados espera-se valores mais elevados 
deste parâmetro, tais como os obtidos por Felici et al. (2013), 
1040 mg L-1, e Kawahigashi et al. (2014), 859 mg L-1. Metcalf 
e Eddy (2016) indicam as seguintes faixas de concentração em 
relação ao potencial poder de inibição ao processo anaeróbio: 
moderadamente inibidora de 1500 a 3000 mg L-1 e fortemente 
inibidora acima de 3000 mg L-1. Dessa forma, pode-se con-
siderar que as porcentagens estudadas neste trabalho não são 
inibidoras ao processo de digestão anaeróbia.

Ainda que o pré-tratamento por stripping de amônia não fos-
se necessário, nota-se que a etapa atingiu seu objetivo principal, 
uma vez que o valor residual de N-amoniacal do lixiviado após o 
pré-tratamento foi menor que o limite mínimo recomendável do 
método utilizado (5 mg L-1), apresentando uma remoção supe-
rior a 96,6%. Consequentemente, uma remoção parcial de NKT 
também foi atingida, com porcentagem de remoção de 71,5% e 
valor residual de 68 mg L-1. O incremento na concentração de 
DQO, COD e em alguns outros parâmetros do lixiviado pré-
-tratado possivelmente se deu devido à evaporação do lixiviado 
durante o período de stripping, que ocorreu no verão.
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9.2 Cotratamento de Lixiviado Bruto e Esgoto

Parâmetros de Controle Operacional – pH, Alcalinidade e AGV

Na Tabela 3.3 são apresentados o valor médio e o desvio 
padrão (DP) referentes aos parâmetros de monitoramento 
pH, alcalinidade, AGV e relação AGV/alcalinidade para o es-
goto sintético (AES) e águas residuárias de estudo, antes e 
após cotratamento.

AES pH
Alcalinidade
(mg CaCO3 

L-1)

AGV 
(mg 
L-1)

Razão AGV/ 
Alcalinidade

AER 6,74 ± 0,26 180 ± 12 58 ± 15 0,32
AER tratada 6,79 ± 0,20 282 ± 11 34 ± 9 0,12

AEB 1% 6,73 ± 0,23 205 ± 17 58 ± 12 0,28
AEB 1% 

cotratada 6,86 ± 0,28 301 ± 8 36 ± 9 0,12

AEB 2,5% 6,80 ± 0,22 242 ± 24 63 ± 12 0,26
AEB 2,5% 
cotratada 6,92 ± 0,31 337 ± 8 41 ± 14 0,12

AEB 5% 6,99 ± 0,26 295 ± 43 85 ± 20 0,29
AEB 5% 

cotratada 7,00 ± 0,25 389 ± 11 46 ± 15 0,12

AEB 7,5% 7,31 ± 0,25 324 ± 19 99 ± 14 0,30
AEB 7,5% 
cotratada 7,15 ± 0,29 433 ± 9 40 ± 10 0,09

AEB 10% 7,27 ± 0,27 390 ± 16 101 ± 
13 0,26

AEB 10% 
cotratada 7,25 ± 0,23 484 ± 13 40 ± 7 0,08

Tabela 3.3. Valores médios dos parâmetros de controle pH, alcalinidade, 
AGV e relação AGV/alcalinidade em relação ao cotratamento com 

lixiviado bruto
Onde: AER = água residuária de referência; AEB = água residuária de estudo 

contendo lixiviado bruto e esgoto sintético.
Fonte: Autoria própria.
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Na Figura 3.2 são apresentados os resultados obtidos du-
rante o monitoramento dos reatores para o parâmetro pH. Para 
a fase de maturação dos reatores, foi realizada uma média dos 
resultados obtidos nos 4 reatores, para todos os parâmetros que 
serão apresentados nas figuras subsequentes.
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Figura 3.2. Valores de pH em função do tempo de operação em relação ao 

cotratamento com lixiviado bruto
Onde: AER = água residuária de referência; AEB = água residuária de estudo 

contendo lixiviado bruto e esgoto sintético.
Fonte: Autoria própria.

Devido ao fato de as arqueas metanogênicas possuírem maior 
sensibilidade a valores baixos de pH, a manutenção de faixa ade-
quada é muito importante para diminuição do risco de inibição da 
metanogênese. Valores de pH abaixo de 6 ou acima de 8 podem 
causar a diminuição significativa da eficiência do processo de di-
gestão por metanogênese. Além disso, mudanças rápidas de pH 
podem prejudicar o processo e a recuperação depende de vários 
fatores relacionados ao tipo de dano causado (Chernicharo, 2007).

Com base nos resultados do monitoramento de pH apresen-
tados na Figura 3.2 e na Tabela 3.3, observa-se que a adição do 
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lixiviado ao esgoto nestas proporções ocasionou um aumento 
gradativo do pH. Contudo, essa variação não foi elevada devido 
ao pH do lixiviado ser de 8,64 e a porcentagem volumétrica ser 
baixa, resultando em um valor médio de 7,27 para a água re-
siduária com proporção volumétrica de 10% de lixiviado. Com 
isso, os valores de pH não extrapolaram a faixa aceitável para o 
bom desempenho do tratamento anaeróbio.

Na Figura 3.3 são apresentados os resultados obtidos du-
rante o monitoramento dos reatores em relação à alcalinidade.
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Figura 3.3. Valores de alcalinidade em função do tempo de operação em 

relação ao cotratamento com lixiviado bruto
Onde: AER = água residuária de referência; AEB = água residuária de estudo 

contendo lixiviado bruto e esgoto sintético.
Fonte: Autoria própria.

A alcalinidade está relacionada à capacidade tampão, que 
pode ser descrita como a capacidade de uma solução em evitar 
alterações de pH. Nos processos anaeróbios, um dos principais 
fatores que interferem no pH e na alcalinidade são os AGV. 
A alcalinidade no efluente deve ser suficiente para neutralizar 
os ácidos formados no processo (Chernicharo, 2007). Neste 
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trabalho, foi constatado um aumento da alcalinidade do efluente 
após o tratamento anaeróbio. O aumento de alcalinidade no rea-
tor anaeróbio pode ser consequência do processo de amonifica-
ção ou devido à remoção dos AGV (Silva; Leite, 2015).

Também foi constatado um aumento da alcalinidade devi-
do à adição do lixiviado. O esgoto sintético (AER) apresentou 
alcalinidade média de 180 mg CaCO3 L

-1 e houve incremento 
deste parâmetro de acordo com o aumento das porcentagens 
de lixiviado, resultando em um valor médio de 390 mg CaCO3 
L-1 para a AEB 10%. Quando o aumento da alcalinidade não 
ocasiona um aumento do pH a valores fora da faixa adequada 
para o tratamento anaeróbio, este fato pode ser benéfico ao sis-
tema por melhorar a capacidade de tamponamento, diminuindo 
a possibilidade de variação significativa do pH.

Na Figura 3.4 são apresentados os resultados obtidos du-
rante o monitoramento do efluente dos reatores, em relação ao 
parâmetro AGV.
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Figura 3.4. Valores de AGV em função do tempo de operação  
em relação ao cotratamento com lixiviado bruto

Onde: AER = água residuária de referência; AEB = água residuária de estudo 
contendo lixiviado bruto e esgoto sintético.

Fonte: Autoria própria.
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Percebeu-se tendência de aumento da concentração de AGV 
devido à adição do lixiviado no afluente dos reatores. Por sua 
vez, após o cotratamento anaeróbio, não houve grande diferen-
ça entre os valores médios de AGV com o aumento da adição de 
lixiviado. Além disso, houve diminuição deste parâmetro após 
o cotratamento, sendo que todos os valores ficaram abaixo de 
100 mg L-1, valor indicado por Santos (2009) como máximo 
para efluentes de reatores anaeróbios. Este mesmo autor obteve 
valores de AGV de até 188,83 mg L-1 com 10% de lixiviado em 
relação ao volume de esgoto sanitário no tratamento conjugado 
em reatores UASB. A diminuição dos AGV após o tratamento 
indica a ocorrência do consumo destes ácidos e a consequente 
conversão a metano (Silva; Leite, 2015).

No estudo de Ramos (2009), foram obtidos valores de AGV 
de 57 mg L-1 no efluente do reator com 10% de lixiviado e 36 
mg L-1 com 3% de lixiviado, com carga orgânica aplicada de 
2,1 kg m-3 d-1 e 1,6 kg m-3 d-1, respectivamente. Com adição de 
10% de lixiviado no esgoto afluente do reator, houve uma ampla 
faixa de variação da concentração de AGV do efluente, contudo, 
não foi observado impactos relacionados nos valores de pH. O 
autor cita que o acúmulo de AGV nesta etapa pode ser devido à 
ausência de condições ideais de crescimento microbiano, como 
a falta de nutrientes ou presença de compostos tóxicos.

A relação AGV/alcalinidade refere-se à capacidade da al-
calinidade do efluente em neutralizar os ácidos formados no 
processo e evitar mudanças de pH, com valor máximo reco-
mendado de 0,35 (Santos, 2009). A relação máxima obtida 
neste estudo foi de 0,12, referente às AER tratada, AEB 1% co-
tratada e AEB 2,5% cotratada. Com o aumento da porcenta-
gem de lixiviado, há diminuição na relação AGV/AT, devido ao 
incremento de alcalinidade do lixiviado à mistura e pequena 
variação do AGV no efluente tratado.

No trabalho realizado por Santos (2009), foi verificado 
que a geração média de metano diminuiu significativamente 
com proporções de 5 e 10% de lixiviado. O autor explica o 
fato citando que as arqueas metanogênicas são mais sensíveis 
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a variações de pH. O pH inadequado provavelmente interferiu 
na metanogênese, o que foi também indicado pelo aumento da 
concentração de AGV.

Parâmetros de Desempenho – DQO e DBO

Na Tabela 3.4 são apresentados o valor médio, o DP e a 
porcentagem de remoção, obtidos no monitoramento dos parâ-
metros DQO e DBO para a AER e águas residuárias de estudo 
antes e após cotratamento. Na Figura 3.5 são apresentados os 
valores médios obtidos durante o monitoramento do afluente e 
efluente para o parâmetro DQO.

AES

DQO DBO
Valor 

médio (mg 
L-1)

Remoção
Valor 

médio (mg 
L-1)

Remoção

AER 465 ± 69
82,4%

231 ± 46
89,6%

AER tratada 82 ± 17 24 ± 4
AEB 1% 472 ± 75

78,1%
250 ± 37

89,6%
AEB 1% cotratada 103 ± 17 26 ± 7

AEB 2,5% 476 ± 88
77,5%

238 ± 39
90,7%AEB 2,5% 

cotratada 107 ± 16 22 ± 4

AEB 5% 501 ± 93
74,3%

236 ± 41
88,3%

AEB 5% cotratada 129 ± 13 28 ± 7
AEB 7,5% 506 ± 37

71,0%
289 ± 30

90,0%AEB 7,5% 
cotratada 147 ± 5 29 ± 4

AEB 10% 526 ± 36
69,3%

265 ± 31
89,7%AEB 10% 

cotratada 161 ± 4 27 ± 4

Tabela 3.4. Valores médios e remoções dos parâmetros DQO e DBO em 
relação ao cotratamento com lixiviado bruto

Onde: AER = água residuária de referência; AEB = água residuária de estudo 
contendo lixiviado bruto e esgoto sintético.

Fonte: Autoria própria.
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Figura 3.5. Valores de DQO em função do tempo de operação em relação 
ao cotratamento com lixiviado bruto 

Onde: AER = água residuária de referência; AEB = água residuária de estudo 
contendo lixiviado bruto e esgoto sintético.

Fonte: Autoria própria.

Com os resultados apresentados na Figura 3.5, pode-se ob-
servar que houve um pequeno aumento da DQO com a adição 
de lixiviado no esgoto, tanto nas AES antes do cotratamento 
como após. Este fato foi ocasionado pelas características do 
próprio lixiviado, que apresentava DQO média de 1199 mg L-1. 
Verificou-se também uma redução da eficiência na remoção 
deste parâmetro, de 13%, em comparação com o tratamento de 
referência. Contudo, mesmo assim, obteve-se elevados valores 
de remoção de DQO, acima da média esperada na utilização 
deste tipo de tratamento em escala real.

A literatura cita que são esperados valores de 65% a 75% 
para eficiência de remoção de DQO no tratamento anaeróbio 
por reatores UASB em escala real (Chernicharo, 1997). Neste 
estudo, todas as condições analisadas resultaram em remoções 
acima do mínimo esperado para estes reatores. A condição de 
menor eficiência, com adição de 10% de lixiviado, proporcionou 
remoção média de DQO de 69,3%. 
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Foram obtidas porcentagens de remoção de DQO médias 
de 82,4; 78,1; 77,5; 74,3; 71,0 e 69,3% para as AER, AEB 2,5%, 
AEB 5%, AEB 7,5% e AEB 10%, respectivamente. O aumento da 
porcentagem volumétrica de lixiviado no tratamento de esgoto 
ocasionou uma diminuição da eficiência dos reatores, provavel-
mente devido à presença de compostos recalcitrantes e possivel-
mente, compostos tóxicos ao tratamento anaeróbio.

No estudo de Santos (2009), também foi observado o im-
pacto do aumento das porcentagens de lixiviado na remoção 
média de DQO. Os valores obtidos foram de 85,0; 72,9; 65,8; 
45,8 e 29,6% de remoção, para as porcentagens de 0; 1; 2,5; 5 
e 10% de lixiviado, respectivamente. Até a porcentagem volu-
métrica de 2,5% de lixiviado, o reator UASB em escala piloto 
apresentou eficiências dentro da faixa esperada para este tipo de 
sistema, com remoções acima de 65% de DQO e DBO. Contu-
do, com proporções de 5 e 10% o tratamento foi prejudicado, 
fato que o autor sugere ser devido ao aumento de pH médio do 
afluente, de 7,82 com 5% e 8,22 com 10% de lixiviado. 

Na Figura 3.6 são apresentados os resultados de monitora-
mento dos reatores para as diferentes porcentagens volumétri-
cas para o parâmetro DBO.
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Figura 3.6. Valores de DBO em função do tempo de operação em relação 
ao cotratamento com lixiviado bruto

Onde: AER = água residuária de referência; AEB = água residuária de estudo 
contendo lixiviado bruto e esgoto sintético.

Fonte: Autoria própria.
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Com base nos dados apresentados na Tabela 3.4 e na Figu-
ra 3.6, não foram observados impactos da adição do lixiviado nos 
valores de DBO, tanto no afluente como no efluente do reator. As 
porcentagens de remoção de DBO situaram-se entre 80,3 e 90,7%, 
valores acima do esperado para o tratamento em reatores UASB. 

Parâmetros de Desempenho – Nutrientes

Na Tabela 3.5 são apresentados o valor médio, o DP e a por-
centagem de remoção, obtidos no monitoramento dos parâme-
tros N-amoniacal, NKT e fósforo total para a AER e águas resi-
duárias de estudo antes e após cotratamento com lixiviado bruto.

AES N-amoniacal NKT Remoção 
NKT (%) Fósforo

Remoção 
Fósforo 

(%)
AER <5 35 ± 2

7,2
6,9 ± 0,7

8,6
AER tratada 24 ± 1 32 ± 3 6,3 ± 0,4

AEB 1% <5 35 ± 2
6,3

6,9 ± 0,7
9,0AEB 1% 

cotratada 24 ± 1 33 ± 3 6,2 ± 0,4

AEB 2,5% <5 37 ± 2
7,1

6,9 ± 0,8
12,9AEB 2,5% 

cotratada 26 ± 1 34 ± 2 6,0 ± 0,5

AEB 5% 6 ± 2 37 ± 1
6,8

6,9 ± 0,7
11,7%AEB 5% 

cotratada 25 ± 2 35 ± 3 6,1 ± 0,4

AEB 7,5% 8 ± 1 39 ± 1
12,1

6,9 ± 0,4
10,3AEB 7,5% 

cotratada 24 ± 2 34 ± 1 6,1 ± 0,1

AEB 10% 9 ± 1 40 ± 1
13,4

6,9 ± 0,4
10,7AEB 10% 

cotratada 24 ± 2 34 ± 1 6,2 ± 0,1

Tabela 3.5. Valores médios antes e após o tratamento, desvio padrão – 
DP e porcentagem de remoção para os parâmetros N-amoniacal, NKT e 

fósforo em relação ao cotratamento com lixiviado bruto
Fonte: Autoria própria.
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Como já esperado, houve baixa remoção dos nutrientes ni-
trogênio e fósforo nos reatores UASB, ocorrendo até mesmo 
um aumento no nitrogênio amoniacal após o tratamento. Em 
relação aos resultados obtidos para o parâmetro N-amoniacal, 
foi constatado que houve amonificação do nitrogênio orgâni-
co após o tratamento, pois a concentração de N-amoniacal das 
águas residuárias antes do tratamento situava-se abaixo de 10 
mg L-1, e após o tratamento anaeróbio, passou a valores médios 
entre 24 e 26 mg L-1. 

Também pode-se verificar que não houve aumento signifi-
cativo da concentração de N-amoniacal nas AES com a adição 
do lixiviado. Este fato foi ocasionado pela baixa concentração 
no lixiviado bruto (148 mg L-1). Para valores de pH menores 
que 8, a maior parte do nitrogênio amoniacal se encontra na 
forma ionizada (NH4+) (Von Sperling; 2007). Neste caso, o 
pH das misturas de esgoto e lixiviado é menor que 8, resultando 
em baixa concentração de amônia livre e, portanto, baixa toxici-
dade em função deste parâmetro.

As porcentagens de remoção de fósforo foram em média de 
até 13%. De acordo com Chernicharo (2007), geralmente são 
obtidos valores de remoção de fósforo em reatores anaeróbios 
de aproximadamente 10%, referente à parte insolúvel. Como a 
maior parte do fósforo está na forma solúvel após o tratamen-
to primário, a remoção deste parâmetro é mínima em sistemas 
convencionais de tratamento biológico, com pequena parcela 
sendo incorporada à biomassa.

DQO Inerte Solúvel

As curvas obtidas com base nos valores de DQO solúvel, nos 
ensaios de DQO inerte para o lixiviado bruto, AER, AEB 10% e 
AEB 10% cotratada são apresentadas nas Figuras 3.7 a 3.10.
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Figura 3.7. alores de DQO filtrada das amostras lixiviado bruto e glicose
Fonte: Autoria própria.
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Figura 3.8. Valores de DQO filtrada das amostras  
de esgoto sintético – AER e glicose 

Fonte: Autoria própria.
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Figura 3.9. Valores de DQO filtrada das amostras AEB 10% e glicose
Fonte: Autoria própria.
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Figura 3.10. Valores de DQO filtrada das amostras AEB10% cotratada e glicose
Fonte: Autoria própria.

De acordo com a Figura 3.7, observou-se que grande par-
cela da DQO do lixiviado pode ser caracterizada como inerte. A 
DQO inicial total solúvel do lixiviado foi de 820 mg L-1 (filtrada 
em membrana de 0,22 μm), e ao final do experimento, quando 
ocorreu estabilização dos processos biológicos, o lixiviado apre-
sentou DQO inerte solúvel de 473 mg L-1, valor corresponden-
te a aproximadamente 58% da DQO total solúvel. Esta análise 
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de DQO inerte, juntamente com os dados de DQO e DBO, 
permitem avaliar a biodegradabilidade deste lixiviado. Pode-se 
então, a partir dos resultados, verificar que este lixiviado é par-
cialmente biodegradável e de acordo com a análise de DQO 
inerte, aproximadamente 42% da DQO solúvel presente pode 
ser removida por tratamento biológico.

Amaral et al. (2006) também realizaram ensaios anaeróbios 
para análise da DQO inerte solúvel de lixiviado, nos quais ob-
teve-se elevada concentração desta, correspondente a 40% da 
DQO inicial. Os autores comentam que os resultados demons-
tram a dificuldade em se obter alta eficiência de remoção de 
matéria orgânica do lixiviado apenas com tratamento biológico, 
tornando-se necessária a aplicação de tratamentos físico-quími-
cos complementares aos processos biológicos.

De acordo com os resultados apresentados, o esgoto sintéti-
co apresentou baixa concentração de DQO inerte (10 mg L-1). 
Considerando o fator de diluição do lixiviado no esgoto de 10%, 
a DQO inerte do lixiviado de 473 mg L-1 e do esgoto sintético de 
10 mg L-1, o valor teórico da DQO inerte da AE10% resulta em 
56,3 mg L-1 (473 mg L-1 x 10% + 10 mg L-1 x 90% = 56,3 mg 
L-1 x 100%), o qual se aproxima do valor obtido de 53 mg L-1. 

Ensaios de ecotoxicidade

Segundo as normas Petrobrás N 2588/1996 e ABNT NBR 
12713/2009, para ensaios de toxicidade aguda, valores de 10% 
de mortalidade são utilizados para validação do controle posi-
tivo, portanto, quando os resultados de mortalidade são infe-
riores ou iguais a este valor, considera-se a amostra não tóxica.

Na Tabela 3.6 são apresentados os resultados dos ensaios 
de ecotoxicidade aguda realizados com os organismos-teste: 
Ceriodaphnia dubia, Daphnia magna e Artemia salina, para as 
amostras de lixiviado bruto – LIXB e águas residuárias de estudo 
antes e após o tratamento anaeróbio para as condições selecio-
nadas (AER, AEB 10%, AER tratada e AEB 10% tratada).
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Amostras Ceriodaphnia 
dubia

Daphnia 
magna

Artemia 
salina

LIXB 13 95 54
AER ND ND 84

AER tratada 65 NT ND
AEB 10% 75 NT 64

AEB 10% cotratada 45 NT NT

Tabela 3.6. Valores de CE5048h e CL5048h (% v v-1) obtidos nos 
ensaios de ecotoxicidade em C. dúbia, D. magna e A. salina em 

relação ao cotratamento com lixiviado bruto
Obs.: ND: Não Determinado pelo programa Trimmed  
Spearman-Karber e NT: Não apresentou Toxicidade.

Fonte: Autoria própria.

Para algumas amostras, não foi possível determinar os va-
lores de concentração efetiva ou letal mediana pelo programa 
Trimmed Spearman-Karber e os resultados foram expressos 
como ND – Não Determinado. No caso do organismo C. dubia, 
para a amostra AER, não foi possível determinar a toxicidade, 
contudo, houve imobilidade/mortalidade de 13% dos organis-
mos na condição de teste com 90% de amostra, e imobilidade/
mortalidade de 20% dos organismos com 100% de amostra. 

Comparando-se os valores obtidos nos ensaios de ecotoxici-
dade em C. dubia, nota-se que houve elevada toxicidade causada 
pelo lixiviado, com CE5048h de 13 (% v v-1). Também foi ob-
servado um aumento da toxicidade após o tratamento biológico, 
para as AER tratada e AEB 10% cotratada, em comparação com as 
águas de estudo AER e AEB 10%. Este fato pode estar relacionado 
ao aumento de N-amoniacal após o tratamento anaeróbio, uma 
vez que na composição do esgoto sintético adicionou-se N-orgâ-
nico. Para as águas de estudo AER e AEB 10% obteve-se valores 
médios residuais de até 9 mg L-1 e após tratamento, de até 26 mg 
L-1 de N-amoniacal. Em testes preliminares de sensibilidade rea-
lizados, foi constatado que a C. dubia apresentou sensibilidade ao 
N-amoniacal resultando em CE5048h de 22 mg L-1.
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Em relação ao organismo D. magna, a toxicidade da amos-
tra AER também não foi determinada. Neste caso, houve imobi-
lidade/mortalidade de 15% dos organismos com 70% de amos-
tra e 25% de imobilidade/mortalidade com 100% de amostra. 
Com exceção do LIXB e AER, as amostras não apresentaram 
toxicidade para o organismo D. magna, especialmente após tra-
tamento. Santos (2009), realizou testes de ecotoxicidade aguda 
em D. magna antes e após o tratamento conjugado de lixiviado 
e esgoto sanitário, em reatores anaeróbios UASB. Os resultados 
demonstraram que a toxicidade aumentou gradativamente com 
a adição de diferentes porcentagens de lixiviado no esgoto. Con-
tudo, os níveis de toxicidade foram considerados baixos e com 
tendência de redução após o tratamento.

Já em relação ao organismo teste A. Salina, a toxicidade não 
foi possível de ser determinada para a água de estudo AER tra-
tada, e neste caso, apenas na concentração de 94% de amostra 
houve mais de 10% de imobilidade/mortalidade, resultando em 
37% de organismos imóveis/mortos. Em relação ao organismo-
-teste A. salina, pode-se observar a maior toxicidade do lixivia-
do em comparação às outras águas de estudo, com CL50 de 54 
(% v v-1). O esgoto sintético – AER apresentou menor toxicidade 
quando comparado à mistura AEB 10%, e após o tratamento 
biológico, houve redução da toxicidade.

Batista (2016), também realizou ensaios de ecotoxicidade 
para lixiviado estabilizado de aterro sanitário. Foram obtidos va-
lores de CE5048h de 5,6 (% v v-1) para a C. dubia e CL5024h de 
57 (% v v-1) para A. salina. Estes dados apresentam similaridade 
com os resultados obtidos no presente trabalho, onde obteve-se, 
para o lixiviado bruto, CE5048h de 13 (% v v-1) para C. dubia e 
CL5048h de 54 (% v v-1) para A. salina.
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9.3 Cotratamento de Lixiviado Pré-tratado por Stripping 
de Amônia e Esgoto

Parâmetros de Controle Operacional – pH, 
Alcalinidade e AGV

A Tabela 3.7 reúne os valores médios e desvios-padrões dos 
parâmetros pH, AGV, alcalinidade e relação AGV/alcalinidade 
para as águas residuárias de estudo afluentes e efluentes. A Fi-
gura 3.11 apresenta os valores de pH em função do tempo para 
cada condição de tratamento. 

AES pH Alcalinidade
(mg L-1)

AGV
(mg L-1)

AGV/
alcalinidade

AER 6,74 ± 0,26 180 ± 12 58 ± 15 0,32

AER tratada 6,79 ± 0,20 282 ± 11 34 ± 9 0,12

AEST 1% 6,75 ± 0,26 218 ± 19 56 ± 10 0,26

AEST 1% 
cotratada 6,88 ± 0,21 318 ± 10 39 ± 13 0,12

AEST 2,5% 6,89 ± 0,25 268 ± 25 61 ± 12 0,23

AEST 2,5% 
cotratada 6,93 ± 0,23 369 ± 14 40 ± 9 0,11

AEST 5% 7,28 ± 0,45 341 ± 30 80 ± 20 0,23

AEST 5% 
cotratada 7,14 ± 0,26 455 ± 15 49 ± 14 0,11

AEST 7,5% 7,62 ± 0,48 435 ± 13 100 ± 6 0,23

AEST 7,5% 
cotratada 7,24 ± 0,22 549 ± 19 38 ± 2 0,07

AEST 10% 7,59 ± 0,30 535 ± 14 117 ± 19 0,22

AEST 10% 
cotratada 7,36 ± 0,20 640 ± 4 43 ± 5 0,07

Tabela 3.7. Valores médios dos parâmetros de controle pH, alcalinidade, 
AGV e relação AGV/alcalinidade em relação ao cotratamento com 

lixiviado pré-tratado
Onde: AER = água residuária de referência; AEB = água residuária de estudo 

contendo lixiviado bruto e esgoto sintético.
Fonte: Autoria própria.
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Figura 3.11. Valores de pH em função do tempo de operação em relação 
ao cotratamento com lixiviado pré-tratado

Onde: AER = água residuária de referência; AEB = água residuária de estudo 
contendo lixiviado bruto e esgoto sintético.

Fonte: Autoria própria.

Santos (2009), variando porcentagens de lixiviado de 1 a 
10%, obteve variação nos valores de pH de 6,7 a 8,2 para o 
afluente do reator e de 7,0 a 8,2 para o efluente tratado. Ramos 
(2009), por sua vez, para porcentagens de 3 a 10% de lixiviado 
apresentou variações de pH de 7,2 a 9,0 para o afluente e de 7,2 
a 8,8 para o efluente do reator. No cotratamento de esgoto e 
lixiviado pré-tratado por stripping de amônia, pode-se observar 
uma variação de 6,74 a 7,62 para as águas residuárias de estu-
do antes do tratamento e de 6,79 a 7,36 após. Nota-se, ainda, 
que até a porcentagem de 5% de lixiviado, as águas de estudo 
afluentes se encontram com o pH dentro da faixa recomendada 
para a digestão anaeróbia (6,6 a 7,4). Para a AEST 7,5% e AEST 
10%, porém, esses valores extrapolam ligeiramente o limite má-
ximo, com valores médios de 7,62 e 7,59, respectivamente.

Na Figura 3.12 são apresentados os resultados obtidos du-
rante o monitoramento dos afluentes e efluentes dos reatores, 
em relação ao parâmetro alcalinidade.
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Figura 3.12. Valores de alcalinidade em função do tempo de operação em 
relação ao cotratamento com lixiviado pré-tratado

Onde: AER = água residuária de referência; AEB = água residuária de estudo 
contendo lixiviado bruto e esgoto sintético.

Fonte: Autoria própria.

A alcalinidade apresentou variação, para as porcentagens 
de lixiviado estudadas, de 180 a 535 mg L-1 para as águas 
residuárias de estudo afluentes e de 282 a 640 mg L-1 para 
as efluentes. É possível notar o aumento significativo da alca-
linidade devido à presença do lixiviado, com aumento de até 
197% para AEST 10% em relação à AER. Quando comparados 
com dados da literatura, estes valores mostram-se similares 
aos reportados por Santos (2009), que obteve variações entre 
244 e 599 mg L-1 para o afluente e 281 e 693 mg L-1 para o 
efluente. É importante ressaltar ainda que durante todo o pe-
ríodo de operação a alcalinidade foi suficiente para tamponar 
o sistema e manter o pH das AES dentro de valores aceitáveis, 
não ocorrendo acidificação dos reatores.

Na Figura 3.13 são apresentados os resultados obtidos du-
rante o monitoramento dos afluentes e efluentes dos reatores, 
em relação ao parâmetro alcalinidade.
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Figura 3.13. Valores de AGV em função do tempo de operação em relação 
ao cotratamento com lixiviado pré-tratado

Onde: AER = água residuária de referência; AEB = água residuária de estudo 
contendo lixiviado bruto e esgoto sintético.

Fonte: Autoria própria.

Em relação aos AGV, observa-se uma variação de 56 a 117 
mg L-1 para as águas residuárias de estudo antes do tratamento 
e de 34 a 49 mg L-1 após. Santos (2009) reportou variações en-
tre 90 e 189 mg L-1 para o afluente do reator e 53 e 188 mg L-1 
para o efluente. Comparando-se os resultados obtidos com os 
de Santos (2009), nota-se que o cotratamento proposto apre-
sentou menores incrementos nos valores de AGV, provavelmen-
te devido à utilização de um lixiviado menos ácido, tendendo 
mais para a fase de estabilização. Todos os valores médios de 
AGV para as AES efluentes permaneceram abaixo do valor má-
ximo recomendado de 100 mg L-1, indicando o consumo desse 
composto intermediário e não acúmulo do mesmo.

Por fim, a relação AGV/alcalinidade das AES tratadas variou 
de 0,07 a 0,12, abaixo do valor máximo recomendável de 0,35, 
indicando a estabilidade dos sistemas. Santos (2009) reportou 
variações dessa relação de 0,17 a 0,35.
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Parâmetros de Desempenho – DQO e DBO

A Tabela 3.8 reúne os valores médios, desvios-padrões e re-
moções de DQO e DBO do esgoto sintético – AER e das águas 
residuárias de estudo antes e após cotratamento e as Figuras 
3.14 e 3.15 apresentam os valores destes parâmetros em função 
do tempo de monitoramento.

AES

DQO DBO
Valor 
médio 

(mg L-1)
Remoção 

Valor 
médio

(mg L-1)
Remoção

AER 470 ± 54
82,6%

231 ± 46
89,6%

AER tratada 82 ± 17 24 ± 4
AEST 1% 474 ± 61

81,5%
222 ± 47

89,6%
AEST 1% cotratada 88 ± 9 23 ± 7

AEST 2,5% 478 ± 57
75,7%

216 ± 27
87,3%AEST 2,5% 

cotratada 116 ± 13 27 ± 5

AEST 5% 512 ± 57
74,6%

244 ± 60
88,4%

AEST 5% cotratada 130 ± 12 28 ± 7
AEST 7,5% 523 ± 28

72,2%
289 ± 18

90,7%AEST 7,5% 
cotratada 145 ± 14 27 ± 5

AEST 10% 545 ± 36
69,2%

283 ± 28
90,2%AEST 10% 

cotratada 168 ± 12 28 ± 5

Tabela 3.8. Valores médios dos parâmetros de eficiência – DBO e DQO 
em relação ao cotratamento com lixiviado pré-tratado

Onde: AER = água residuária de referência; AEB = água residuária de estudo 
contendo lixiviado bruto e esgoto sintético.

Fonte: Autoria própria.
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Figura 3.14. Valores de DQO em função do tempo de operação em relação 
ao cotratamento com lixiviado pré-tratado

Onde: AER = água residuária de referência; AEB = água residuária de estudo 
contendo lixiviado bruto e esgoto sintético.

Fonte: Autoria própria.

Analisando os dados da Tabela 3.8, pode-se constatar que 
o aumento das porcentagens de lixiviado ocasionou graduais 
incrementos da DQO antes e após o cotratamento. A AEST 10%, 
por exemplo, apresentou um incremento de 15,9% em relação 
à AER, o que pode ser considerado baixo em comparação com a 
literatura. Isto se deve ao fato de o lixiviado utilizado apresentar 
DQO relativamente baixa por já estar em fase de estabilização 
com 1248 mg L-1 de DQO após stripping. Santos (2009), por 
exemplo, obteve aumento de até 107,8% na proporção máxima 
de lixiviado estudada (10%), para um lixiviado de DQO média 
em meses chuvosos de 15563 mg L-1, valor de carga orgânica 
consideravelmente mais elevada que o utilizado neste trabalho e 
com características de fase jovem.

Em resumo, o cotratamento com lixiviado pré-tratado 
apresentou variações para os valores de DQO de 470 a 545 
mg L-1 para as águas residuárias de estudo antes do cotrata-
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mento e de 82 a 168 mg L-1 após, com remoções decrescentes 
de 82,6 a 69,2% com o aumento da porcentagem de lixiviado 
na composição das AEs. 

Considerando os valores de referência da literatura em relação 
à remoção de DQO no tratamento anaeróbio por reatores UASB, 
adotou-se neste trabalho a remoção mínima de 65% como a re-
moção limite em que a adição de lixiviado não prejudicaria a efi-
ciência do sistema (Chernicharo, 1997). Dessa maneira, mesmo 
o efluente produzido com a maior porcentagem de lixiviado na 
mistura estudada neste trabalho (10%) atende tal critério, apre-
sentando remoção de 69,2%, com valor residual de 168 mg L-1. 
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Figura 3.15. Valores de DBO em função do tempo de operação em relação 
ao cotratamento com lixiviado pré-tratado

Onde: AER = água residuária de referência; AEB = água residuária de estudo 
contendo lixiviado bruto e esgoto sintético.

Fonte: Autoria própria.

Em relação à DBO, observa-se que a adição de lixiviado pro-
vocou impactos pouco expressivos, com eficiências de remoção 
variando de 87,2 a 90,7%. Tal fato ocorreu devido ao baixo teor 
de DBO do lixiviado pré-tratado (39 mg L-1), menor inclusive 
que o da AER, o que faz com que sua diluição não incremente a 
concentração de DBO das misturas afluentes dos reatores.
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Parâmetros de Desempenho – Nutrientes

A Tabela 3.9 apresenta os valores médios, desvios-padrões e 
porcentagens de remoção dos nutrientes N-amoniacal, NKT e 
Fósforo das águas residuárias de estudo e efluentes produzidos 
no cotratamento com lixiviado pré-tratado.

AES

N-amoniacal NKT Fósforo
Média 

(mg L-1)
Média 

(mg L-1)
Remoção 

(%)
Média 

(mg L-1)
Remoção 

(%)

AER < 5 35 ± 2
8,6%

6,9 ± 
0,7

8,6%
AER tratada 24 ± 1 32 ± 3 6,3 ± 

0,4

AEST 1% < 5 35 ± 2
8,6%

6,9 ± 
0,7

9,4%
AEST 1% 

cotratada 24 ± 2 32 ± 3 6,2 ± 
0,4

AEST 2,5% < 5 35 ± 3
5,7%

7,0 ± 
0,8

11,8%
AEST 2,5% 
cotratada 23 ± 2 33 ± 3 6,1 ± 

0,5

AEST 5% < 5 37 ± 2
10,8%

6,9 ± 
0,6

9,6%
AEST 5% 

cotratada 22 ± 1 33 ± 3 6,2 ± 
0,3

AEST 7,5% < 5 39 ± 1
12,8%

6,9 ± 
0,3

9,6%
AEST 7,5% 
cotratada 22 ± 1 34 ± 1 6,2 ± 

0,1

AEST 10% < 5 39 ± 1
12,8%

6,7 ± 
0,6

7,4%
AEST 10% 
cotratada 21 ± 1 34 ± 1 6,2 ± 

0,1
Tabela 3.9. Valores médios dos parâmetros de eficiência nutrientes em 

relação ao cotratamento com lixiviado pré-tratado
Onde: AER = água residuária de referência; AEB = água residuária de estudo 

contendo lixiviado bruto e esgoto sintético.
Fonte: Autoria própria.
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De maneira geral, o cotratamento anaeróbio de lixiviado 
e esgoto pré-tratado apresentou baixa eficiência em relação à 
remoção de nutrientes, o que já era esperado de acordo com 
a literatura. 

Em relação ao N-amoniacal, observa-se que o aumento na 
porcentagem de lixiviado não refletiu no aumento de sua con-
centração, uma vez que o lixiviado passou pelo pré-tratamento 
por stripping de amônia e apresentou valor residual menor que 
o limite mínimo recomendado pelo método (5 mg L-1). Assim 
como no cotratamento com lixiviado bruto, houve a minerali-
zação (amonificação) de parcela do nitrogênio orgânico, resul-
tando em valores residuais de N-amoniacal para as AES tratadas 
entre 21 e 24 mg L-1. 

Os valores de NKT sofreram incrementos relativamente pe-
quenos com o aumento da porcentagem de lixiviado, uma vez 
que seu valor residual após stripping era relativamente baixo (68 
mg L-1). Desta forma, as concentrações de NKT variaram para 
as águas residuárias de estudo antes do cotratamento entre 35 
e 39 mg L-1 e para as mesmas após entre 32 e 34 mg L-1, com 
remoções variando de 6,1 a 13,8%.

Em relação ao fósforo, os valores médios variaram de 6,7 
a 7,0 mg L-1 para as AES e de 6,1 a 6,3 mg L-1 para as AES 
tratadas, com remoções entre 7,4 e 11,8%. Constata-se, des-
sa forma, eficiência pouco expressiva em relação à remoção de 
fósforo, como se espera pelo conhecimento já estabelecido na 
literatura, uma vez que apenas a digestão anaeróbia é pouco 
eficaz na degradação do nutriente.

DQO Inerte Solúvel

As curvas obtidas nos ensaios de DQO inerte para o lixi-
viado pré-tratado, AER, AEST 10% e AEST 10% cotratada são 
apresentadas nas Figuras 3.16 a 3.19, respectivamente.
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Figura 3.16. Valores de DQO filtrada das amostras  
lixiviado pré-tratado e glicose

Fonte: Autoria própria.

180

160
140

120
100

80

40

20
0

1 3 5
Tempo de incubação (dias)

7 9 11 13

23

33
60DQ

O fit
l (

m
g 

L-1
)

AER (esgoto sintético) Glicose DQOinerte
10 mg L-1

Figura 3.17. Valores de DQO filtrada das amostras  
de esgoto sintético – AER e glicose

Fonte: Autoria própria.
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Figura 3.19. Valores de DQO filtrada das amostras  
AEST 10% cotratada e glicose AE

Fonte: Autoria própria.

É possível observar que o esgoto sintético (AER) possui baixo 
valor de DQO inerte (10 mg L-1), enquanto o lixiviado pré-tra-
tado possui elevado valor (555 mg L-1). Calculando-se o valor 
teórico de DQO inerte da mistura com 10% de lixiviado (10 mg 
L-1 x 90% + 555 mg L-1 x 10% = 64,5 mg L-1), observa-se a se-
melhança ao valor obtido na água AE 10% utilizada (67 mg L-1).
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O lixiviado pré-tratado possui DQO filtrada (membrana de 
0,22 μm) de 906 mg L-1. Dessa forma, pode-se inferir sobre 
a biodegradabilidade do lixiviado através da relação DQOfilt 
inerte/DQOfilt de 555/906 = 61,3%. Lange e Amaral (2009) 
realizaram ensaios de DQO inerte para lixiviado estabilizado 
proveniente do aterro sanitário Morro do Céu (Niterói, RJ) e 
obtiveram valor de DQO inerte de 1270 mg L-1 para uma DQO 
inicial de 2374 mg L-1, apresentando assim relação DQO iner-
te/DQO de 1270/2374 = 53,5%.

Observou-se que como esperado, o cotratamento anaeróbio 
de lixiviado pré-tratado e esgoto não foi capaz de remover a 
DQO inerte, uma vez que essa DQO é caracteristicamente re-
calcitrante e de difícil biodegradação, apresentando remoção de 
4,5%, com valor residual de 64 mg L-1. 

Ensaios de ecotoxicidade

Na Tabela 3.10 são apresentados os resultados dos ensaios de 
ecotoxicidade aguda realizados com os organismos-teste: Cerio-
daphnia dubia, Daphnia magna e Artemia salina, para as amos-
tras de lixiviado pré-tratado por stripping – LIXST e águas residuá-
rias de estudo antes e após o tratamento anaeróbio nas condições 
selecionadas (AER, AEB 10%, AER tratada e AEB 10% cotratada).

Amostras Ceriodaphnia 
dubia

Daphnia 
magna

Artemia 
salina

LIXST 2 47 43
AER ND ND 84

AER tratada 65 NT ND
AEST 10% 64 NT 65
AEST 10% 
cotratada 52 NT 84

Tabela 3.10. Valores de CE5048h e CL5048h (% v v-1) obtidos nos ensaios 
de ecotoxicidade em C. dúbia, D. magna e A. salina em relação ao 

cotratamento com lixiviado pré-tratado
Obs.: ND: Não determinado pelo programa Trimmed Spearman-Karber; NT: Não 

apresentou Toxicidade; LIXST: lixiviado pré-tratado por stripping;  AER : água 
residuária.

Fonte: Autoria própria.
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Comparando-se os valores obtidos nos ensaios ecotoxicida-
de em C. dubia, nota-se que houve elevada toxicidade causada 
pelo lixiviado, com CE5048h de 2 (%v v-1). Também foi obser-
vado um aumento da toxicidade após o tratamento biológico, 
para as AER tratada e AEST 10% tratada, em comparação com as 
águas de estudo AER e AEST 10%. Este fato pode estar relacio-
nado ao aumento de N-amoniacal após o tratamento anaeróbio, 
uma vez que na composição do esgoto sintético adicionou-se 
N-orgânico. Para as águas de estudo AER e AEST 10% obteve-se 
valores médios de N-amoniacal inferiores a 5 mg L-1, já após o 
tratamento, para AER tratada e AEST 10% tratada, foram obtidos 
valores médios de até 24 mg L-1 de N-amoniacal. Em testes 
preliminares de sensibilidade realizados, foi constatado que a C. 
dubia apresentou sensibilidade ao N-amoniacal, resultando em 
CE5048h de 22 mg L-1. 

Ainda em relação ao organismo C. dubia, as toxicidades para 
a água de estudo AER não foram determinadas pelo programa. 
Neste caso, a imobilidade/mortalidade significativa, de 13%, 
iniciou-se com concentração de amostra de 90% de amostra, 
e com 100% de amostra houve 20% de organismos imóveis/
mortos. Em geral, houve baixa toxicidade para o organismo D. 
Magna, causada pelas amostras, especialmente após o trata-
mento, e somente foi possível obter valor de CL50 para o lixi-
viado pré-tratado. Para a agua residuária AER, a toxicidade não 
foi determinada pelo trimmed, no entanto, houve imobilidade/
mortalidade de 15% dos organismos com 70% de amostra e 
25% de imobilidade/mortalidade com 100% de amostra.

Em relação ao organismo-teste A. Salina, pode-se observar 
a maior toxicidade do lixiviado pré-tratado por stripping (LIXST) 
em relação às outras águas de estudo, com CL50 de 43 (% v v-1). 
O esgoto sintético (AER) apresentou menor toxicidade quando 
comparado à mistura AEST 10%. Não foi possível calcular a toxi-
cidade pelo programa, para a amostra AER tratada, na qual, ape-
nas com 94% de amostra, houve mais de 10% de imobilidade/
mortalidade, resultando em 37% de organismos imóveis/mortos.
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Batista (2016), também realizou ensaios de ecotoxicidade 
para lixiviado pré-tratado de aterro sanitário estabilizado. Fo-
ram obtidos valores de CE5048h de 19 (% v v-1) para a C. dubia 
e CL5024h de 64 (%v v-1) para A. salina. No presente trabalho, 
obteve-se, para o lixiviado após stripping, CE5048h de 2 (%v v-1) 
para C. dubia e CL5048h de 43 (%v v-1) para A. salina.

Conclusões

Para as condições de estudo deste trabalho, pode-se con-
cluir que: 

 O cotratamento de lixiviado e esgoto em reatores UASB foi eficiente 
na remoção de DQO e DBO, apresentando remoções de 69,3 a 82,4% 
e de 88,3 e 90,7%, respectivamente, para misturas com lixiviado bruto, 
e de 69,2 a 82,6% e de 87,3 a 90,2%, respectivamente, para misturas 
com lixiviado pré-tratado; 

 Dentre as porcentagens de lixiviado investigadas, a máxima de 
10% foi selecionada como a mais adequada para o cotratamento para 
ambos os lixiviados bruto e pré-tratado, considerando o critério de 
remoção mínima de 65% de DQO; 

 O cotratamento de lixiviado e esgoto em reatores UASB não foi 
eficiente na remoção dos nutrientes fósforo e NKT, com remoções 
máximas de 12,9 e 13,4%, respectivamente, para misturas com lixi-
viado bruto, e de 11,8 e 13,8%, respectivamente, para misturas com 
lixiviado pré-tratado, o que indica a necessidade de uma etapa de 
pós-tratamento; 

 O lixiviado utilizado no cotratamento apresentou considerável teor 
de matéria orgânica recalcitrante, com relação DQO inerte/DQO de 
58,0% para o lixiviado bruto e de 61,3% para o lixiviado pré-tratado;

 O cotratamento anaeróbio foi capaz de remover parcela da DQO 
inerte, apresentando remoção de 24,5%, com valor residual de 40 mg 
L-1, para misturas com lixiviado bruto, enquanto para misturas com 
lixiviado pré-tratado, o cotratamento apresentou remoção considera-
velmente menor, de 4,5%, com valor residual de 64 mg L-1. 
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 Os resultados demonstraram que houve redução da ecotoxicidade 
para os organismos A. salina e D. magna após cotratamento para am-
bos os lixiviados.
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CAPÍTULO 4

CODISPOSIÇÃO DE LIXIVIADO EM 
REATORES UASB: EXPERIÊNCIA UFPR
Ellen Caroline Baettker, Júlio Cezar Rietow, Daiane Cristina, Miguel Mansur Aisse

No Brasil, ainda é muito utilizado o aterro sanitário para 
destinação final dos resíduos sólidos urbano, causando grandes 
impactos ambientais, desde a sua construção, até sua operação 
e após seu encerramento (Santos; Jordão, 2012). Dentre os im-
pactos a serem minimizados destaca-se o lixiviado.

Esse líquido, caracterizado por ser uma matriz aquosa de ex-
trema complexidade, apresenta, em sua composição, elevado teo-
res de compostos orgânicos e inorgânicos, presentes, principal-
mente, nas formas dissolvida e coloidal (Lange; Amaral, 2009). 

As características do lixiviados e as concentrações dos seus 
constituintes são diretamente influenciadas por diversos fatores 
físicos, químicos e biológicos que são: tipos de resíduos aterra-
do, grau de decomposição, clima da região, estação do ano, ida-
de do aterro, profundidade em que o resíduo foi aterrado, tipo 
de operação do aterro, dentre outros (Qasim; Chiang, 1994; 
Renou et al., 2008; Xu et al., 2010; Ferraz et al., 2014). Devido 
a todos esses fatores, os dados disponíveis sobre a composição 
do lixiviado são altamente dispersos, além disso, esse líquido 
acompanha um aterro sanitário desde o início até muitas dé-
cadas após o fechamento (Wang, 2013; Brennan et al., 2017), 
tornando-se um passivo ambiental. 

De posse de tais constatações, é possível afirmar que a es-
colha de um processo de tratamento para lixiviados de aterros 
sanitários deve levar em consideração, prioritariamente, as ca-
racterísticas do líquido percolado. Sendo assim, os processos de 
tratamento podem ser físico-químicos ou biológicos, ou ainda 
uma combinação entre ambos. O Capítulo 2 deste livro discor-
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re, com muito mais detalhamento a caracterização do lixiviado 
utilizado nesse estudo.

Dentre os diferentes tipos de tratamento a codisposição de 
lixiviado de aterro sanitário com esgoto doméstico, em estações 
de tratamento de esgoto (ETE), tem se mostrado como uma al-
ternativa viável para a redução dos custos de operação de aterros 
sanitários, e, ainda, para a diminuição dos efeitos deletérios do 
lixiviado em corpos d’água receptores (Martiinen et al., 2003).

O tratamento combinado de lixiviado baseia-se no seu lan-
çamento junto ao afluente de ETEs, devendo resultar em um 
efluente tratado que atenda às exigências de lançamento em 
corpos hídricos (Campos et al., 2014). Desse modo, a prática 
da codisposição deve levar em consideração uma série de re-
quisitos para sua correta realização, sendo eles: a viabilidade do 
transporte do lixiviado até a ETE; a capacidade da estação em 
assimilar o lixiviado; a compatibilidade do processo com as ca-
racterísticas desse material e a possibilidade do manejo do pro-
vável aumento da produção de lodo (Mannarino et al., 2011). 

Sendo assim, uma opção que tem se mostrado relevante no 
Brasil é a codisposição de lixiviado e esgoto doméstico em rea-
tores anaeróbios de manta de lodo e fluxo ascendente (UASB – 
Upflow Anaerobic Sludge Blanket). Além de serem amplamente 
utilizados em todo o território nacional, os recursos financeiros 
necessários para a construção e operação de reatores UASB são 
tipicamente menos onerosos que aqueles exigidos por sistemas 
com natureza aeróbia (Chernicharo, 2016). Entretanto, cabe 
destacar que tais sistemas de tratamento removem apenas os 
poluentes orgânicos e necessitam ainda de uma segunda etapa 
de tratamento para remoção de nutrientes e possíveis compos-
tos recalcitrantes (Metcalf; Eddy, 2016).

1. Análise da biodegradabilidade 

Para haver uma correta codisposição de lixiviado em reato-
res tratando esgoto sanitário pode se realizar o ensaio de biode-
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gradabilidade, considerando um parâmetro coletivo específico. 
O ensaio de biodegradabilidade pode servir de ferramenta para 
identificação de cargas tóxicas introduzidas em sistemas bio-
lógicos de tratamento. Esse ensaio pode ser definido como a 
capacidade máxima de produção de metano (CH4), a partir de 
um consórcio de microrganismos anaeróbios, de modo que se 
possa viabilizar a atividade bioquímica máxima de conversão de 
certo substrato orgânico a biogás (Aquino et al., 2007).

Muitos autores realizam testes de biodegradabilidade com o 
intuito de determinar a melhor proporção esgoto/lixiviado, em 
condições de tratamento semelhantes a aquelas encontradas em 
maior escala. Os parâmetros avaliados são os mesmos emprega-
dos para medir eficiência em uma estação de tratamento (remoção 
de DBO e DQO) e a uma grande vantagem é que ensaio de ban-
cada auxilia sanando dúvidas para implantação no sistema piloto.

Fueyo et al. (2002) realizaram ensaio de biodegradabilida-
de anaeróbia, em frascos 0,5 L, na composição de lixiviados de 
aterro misturado com esgoto doméstico nas porcentagens 100, 
70, 50 e 30% v/v, com e sem ajuste de pH. O principal efeito da 
mistura de lixiviado com esgoto foi uma melhoria sinérgica do 
tratamento anaeróbio de lixiviados. Os resultados indicaram que 
a melhor remoção em termos de DQO foi obtida quando a pro-
porção de lixiviação na alimentação foi de 70%, mas o maior grau 
de biodegradabilidade anaeróbia foi obtido com 30% de lixiviado.

Estudos de biodegradabilidade anaeróbia realizados por 
Barba et al. (2010), com diferentes relações de mistura lixiviado 
e esgoto, verificaram que até a taxa volumétrica de 10% (v/v), 
não houve efeitos inibitórios no tratamento anaeróbio. 

Baettker et al. (2016) realizaram ensaios de biodegradabilida-
de anaeróbia, em frascos de 1 L, da mistura lixiviado/esgoto com 
relações volumétricas de 1, 3 e 6%. Os resultados obtidos eviden-
ciaram certo grau de inibição dos microrganismos metanogênicos 
com a mistura lixiviado/esgoto igual 6%. A eficiência de remoção 
de DQO para tal relação foi inferior a 30%. Já para as relações de 1 
e 3%, as eficiências de remoção de DQO foram superiores a 50%.
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2. Estudo de codisposição em reatores tipo UASB

Diversos estudos encontrados na literatura buscam avaliar a 
viabilidade da codisposição de lixiviado em reatores UASB tra-
tando esgoto doméstico. Tais estudos pautam-se nos impactos 
da adição de lixiviado em diferentes proporções nos sistemas de 
tratamento, na qualidade do lodo e do efluente final. 

Na Tabela 4.1 encontra-se o resumo de diversos trabalhos 
que avaliaram o desempenho da codisposição de esgoto sanitá-
rio com lixiviado de aterro sanitário, em diferentes proporções: 
alguns autores realizaram pré-tratamento (Ramos et al., 2009), 
alguns realizaram ou propuseram pós-tratamento (Yangin et al., 
2002; Fueyo et al., 2003; Ramos, 2009; Oliveira et al., 2015; 
Silva et al., 2016), contudo os valores de eficiência apresentado 
correspondem só ao tratamento no reator UASB.

Autores Escala TDH 
(h)

Lixiviado
COV
**

Eficiência (%)
DQO

(mg/L)
NA* 

(mg/L) % DQO DBO SST

Yangin et al. 
(2002) Bancada 18

12
8.900 

-31.600
950 

-2.130
2

2,5
2,0

0,88
86
64 - -

Fueyo et al. 
(2003) Piloto - 3.000 

-7.000 2.500
30
50
70

1,89
1,35
2,03

60
40
50

- -

Ramos 
(2009) Piloto 12

12
1.069 -
3.899

4,8 – 
14,6

3
10

1,6
2,1

59
44 - 93

85

Santos 
(2009) Piloto 8 5.336 -

12.768
546 – 
1.747

1
2,5
5

10

1,5
1,7
2,3
2,9

73
66
46
30

80
67
52
39

-

Torres et al.
(2009) Bancada 8 - - 5 2,8 70 - 90

Lozada 
(2010) Bancada 8

10 11.060 - 5
10

2,5
2

73
61 - 90

84
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Autores Escala TDH 
(h)

Lixiviado
COV
**

Eficiência (%)
DQO

(mg/L)
NA* 

(mg/L) % DQO DBO SST

Oliveira et 
al.

(2015)
Piloto

7,5
18
5

- -
1
1

10

2,0
2,4
3,0

60
46
70

50
49
76

-

Silva et al.
(2016) Piloto 7,5

5 18.000 2.100 1 2,0
3,0

60
70

48
63 -

Galvão 
(2017); 
Borth 
(2017)

Piloto 8 1.199 148

1,0
2,5
5,0
7,5

10,0

1,42
1,44
1,51
1,52
1,59

81,5
75,7
74,6
72,2
69,2

89,6
89,6
88,3
90,0
89,7

-

Tabela 4.1. Estudos da codisposição de lixiviado  
em esgoto doméstico em reatores tipo UASB

Obs: * Nitrogênio amoniacal; **Carga orgânica volumétrica em kgDQO/m3.dia.
Fonte: Autoria própria.

Yangin et al. (2002) estudaram a combinação de lixiviado e 
esgoto doméstico na proporção de 2,5% e 2%, em reator tipo 
UASB escala de bancada (11,3 L), com temperatura controlada 
(35 ºC). O tempo de detenção hidráulica (TDH) variou de 18 a 
12 h e obtiveram eficiências em termos de DQO de 64% e 86%, 
quando operados com carga orgânica hidráulica (COV) de 0,88 
e 2 kg DQO/m3.dia, respectivamente.

Fueyo et al. (2003), realizaram um estudo com reatores 
UASB em escala piloto (100 L) e temperatura ambiente con-
trolada (35 ºC). Apesar de ter sido realizado ensaios de bio-
degradabilidade em escala de bancada anteriormente, eles não 
observaram o mesmo percentual de remoção de DQO em escala 
piloto. Os melhores resultados demostraram que com 30% de 
lixiviado a remoção foi de 60% de DQO com carga orgânica 
aplicada de 1,89 kg DQO/m3.dia, e de75% para o tratamento 
apenas com esgoto doméstico com carga orgânica aplicada de 
0,42 kg DQO/m3.dia, sendo assim. Os autores sugerem a com-
binação de outros processos integrados ao tratamento anaeró-
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bio, como o tratamento aeróbio e físico-químico, para remoção 
complementar de DQO e cor do efluente. 

Ramos (2009) avaliaram a codisposição de esgoto domésti-
co e lixiviado pré-tratado por stripping de amônia em um reator 
UASB escala de bancada (41,5 L) e TDH de 12h. Foram testadas 
as proporções volumétricas de 3 e 10% de lixiviado, nas quais fo-
ram obtidas porcentagens de remoção de DQO de 59 e 44% com 
COV de 1,6 e 2,1 kg DQO/m3.dia, respectivamente. O efluente 
tratado em ambas as proporções apresentou características satis-
fatórias para o pós-tratamento em lagoas de estabilização.

Santos (2009) realizou estudo da codisposição de lixiviado 
e esgoto doméstico com relações de misturas de 1 a 10% em 
reator UASB escala piloto (33 L) com TDH de 8 h. Os resulta-
dos apontaram que até 2,5% de relação de mistura lixiviado/es-
goto não ocorreram efeitos adversos significativos na eficiência 
obtendo remoção de 73 % de DQO com COV de 1,5 kg DQO/
m3.dia e de 66% com COV de 1,7 kg DQO/m3.dia. Contudo, 
na faixa de 5%, os efeitos tornaram-se significativos alcançando 
remoção de DQO de 46% com COV de 2,3 kg DQO/m3.dia, e 
acima de 10% a alternativa de mistura já foi considerada alta-
mente tóxica ao sistema, pois a eficiência em termo de DQO foi 
de 30% com COV de 2,9 kg DQO/m3.dia.

Torres et al. (2009) estudaram o tratamento anaeróbio em 
reatores UASB em escala de bancada (6 L) testando proporção 
de 5% lixiviado em relação ao volume de esgoto doméstico, com 
TDH de 8 horas e carga orgânica volumétrica de 2,8 kg DQO/
m3.dia e temperatura ambiente média de 27 ºC. Os resultados 
apontaram eficiência média de 70% para remoção de DQO, 
sem observação de problemas inibitórios, contudo ressaltou-se 
a necessidade de um tratamento complementar para remoção 
da matéria orgânica e nitrogênio. 

Lozada (2010) avaliou três reatores tipo UASB em escala 
de bancada (6 L) tratando esgoto doméstico com lixiviado nas 
proporções 0, 5 e 10%. Os reatores foram operados com THD 
variando 25 a 8 h e variação de COV de 1,0 a 3,5 2 kg DQO/
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m3.dia. Os resultados apontaram que com THD de 8 e com 5% 
de lixiviado o reator alcançou eficiência de DQO de 73%, e com 
TDH de 10h e 10% de lixiviado a eficiência de DQO foi de 61%. 
Os testes no reator com 10% de lixiviado e TDH de 8 h não 
apresentou bons resultados, confirmando que proporções supe-
riores de 10%afetam o desempenho do tratamento anaeróbio. 

Oliveira et al. (2015) estudaram o processo de tratamento 
conjugado de lixiviado de aterro sanitário mais esgoto domés-
tico em reator UASB em escala de piloto (42 L) seguido de 
filtro biológico percolador, aplicando-se cargas orgânicas volu-
métricas de 2,0 kg DQO/m3.dia (etapa 1), 2,4 kg DQO/m3.dia 
(etapa 2) e 3,0 kg DQO/m3.dia (etapa 3) e TDH de 7,5, 18 e 
5 horas, respectivamente. As eficiências de remoções de DQO 
total nos dois reatores foram de 60%, 46% e 70% para as etapas 
1, 2 e 3, respectivamente. 

Silva et al. (2016) investigaram o processo de tratamento 
conjugado de lixiviado de aterro sanitário (1%) e esgoto domés-
tico (99%) em reator UASB em escala de bancada (42 L) segui-
do de filtro aeróbio percolador. O processo de monitoramento 
foi realizado em duas diferentes etapas. Na etapa 1 foi adotada 
a COV de 2,0 kg DQO/m3.diae TDH de 7,5 h e na etapa 2 foi 
adotada uma COV de 3,0 kg DBO/m3.dia de 5 h. A eficiência 
média de remoção de DQO do reator UASB, para a etapa 1, foi 
de 60%, e 70% para a etapa 2. 

Galvão (2017) e Borth (2017) avaliaram do cotratamento 
de lixiviado pré-tratado de aterro sanitário e esgoto sanitário 
em reatores UASB. Os ensaios foram realizados em escala pi-
loto (14,4 L). As relações de mistura lixiviado/esgoto utiliza-
das foram 1, 2,5, 5, 7,5 e 10%. O lixiviado empregado sofreu 
o processo de stripping para remoção completa de amônia. 
Os valores médios de eficiência de remoção de DQO foram: 
81,5% (relação de mistura igual a 1 %), 75,7% (relação de 
mistura igual a 2,5%), 74,6% (relação de mistura igual a 5%), 
72,2% (relação de mistura igual a 7,5%) e 69,2% (relação de 
mistura igual a 10%).
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Diante dos resultados reportados pode-se concluir que ain-
da existem dúvidas nas relações ótimas a serem empregadas no 
processo de codisposição. Isto se deve, principalmente, pela di-
versidade e complexidade das características encontradas nos 
lixiviados de aterros sanitários.

Todavia, a possibilidade de tratamento de lixiviado em 
conjunto com o esgoto sanitário demonstra ser uma alterna-
tiva interessante para o Brasil, com o objetivo de minimizar os 
custos de implantação e de operação do aterro, contudo deve 
ser analisado todas os requisitos para tal como, a viabilidade 
de transporte de lixiviado até a ETE, a capacidade da estação 
em assimilar esse resíduo, a compatibilidade do processo com 
as características desse material e a possibilidade de manejo do 
provável aumento da produção de lodo.

3. Ensaio de Biodegradabilidade Anaeróbia 

Os ensaios de codisposição foram desenvolvidos em dois 
locais distintos. Os ensaios em escala de bancada foram condu-
zidos no Laboratório de Pilotos e Saneamento Ambiental – LAP-
SAN, do Departamento de Hidráulica e Saneamento – DHS, da 
Universidade Federal do Paraná (UFPR). Já os ensaios em escala 
piloto foram realizados nas instalações da ETE Padilha Sul, lo-
calizada no município de Curitiba-PR (Brasil). Para a realização 
da presente pesquisa foi utilizado o lixiviado do aterro da Região 
Metropolitana de Curitiba (RMC), denominado de Aterro B.

O ensaio utilizado para avaliar a biodegradabilidade anae-
róbia do efluente combinado esgoto doméstico e lixiviado se 
aproxima da metodologia realizada para teste de atividade me-
tanogênica específica, adaptada e apresentada por Aquino et 
al. (2007). Diversos outros autores utilizam tal esquema, tanto 
para o ensaio da biodegradabilidade anaeróbia, quanto para o 
ensaio da Atividade Metanogênica Específica (AME) (Rocha, 
2003; Yoo et al., 2008; Samways, 2015). O objetivo do teste foi 
avaliar a biodegradabilidade anaeróbia e analisar o comporta-
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mento da biomassa anaeróbia sobre as diferentes porcentagens 
de lixiviado e o efeito de possíveis cargas tóxicas.

A metodologia de medição direta do volume de CH4 mostra-
-se mais vantajosa principalmente no que diz respeito à dispensa 
do uso de cromatografia. Além disso, os custos inerentes a sua 
operação são baixos podendo essa técnica ser implementada em 
qualquer laboratório ou até mesmo em uma ETE. 

Na Figura 4.1 é apresentado um desenho esquemático do 
aparato experimental comumente utilizado para a medição di-
reta do volume de CH4. De modo geral o aparato é constituído 
por um sistema “agulha-mangueira” que interliga o frasco de 
incubação (lodo + solução nutriente + substrato) a um frasco 
de solução alcalina. Esse segundo frasco é responsável por lavar 
o biogás produzido pelo frasco de incubação, medindo-se ape-
nas o volume de CH4 produzido (Rocha et al., 2001; Alves et 
al., 2005; Chernicharo, 2016). Semelhante ao ensaio de AME 
uma solução alcalina de NaOH encarrega-se de absorver o CO2.

Garrafa com solução
de NaOH

Biogás

Frasco de
reação

Proveta
graduada

NaOH

CH4

Vreação

Figura 4.1. Aparato experimental utilizado no ensaio de 
biodegradabilidade anaeróbia

Fonte: Aquino et al. (2007).
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Para esse experimento foram adaptados 5 (cinco) aparatos 
compostos por frascos de 250 ml, simulando digestores, com o 
inoculo de lodo anaeróbio, esgoto sanitário bruto e lixiviado em 
diferentes arranjos, sendo um testando porcentagens até 15% 
e outro até 20% de lixiviado, descritos na Tabela 2, perfazendo 
um volume útil de 200 ml.

Utilizou-se o esgoto bruto, coletado na ETE Padilha Sul, 
como solução nutriente de forma a simular os processos de de-
gradação da mistura em situação real em ETEs, como o sugeri-
do por Penna (1994). A concentração inicial de lodo anaeróbio 
inoculado no ensaio foi de 2,0 g SSV/L (Baettker et al., 2016).

Frasco

Ensaio 1 (jan./2017)  Ensaio 2 (mar./2017)

Volume efluente (L) Lixiviado 
(%)

Volume efluente (L) Lixiviado 
(%)Lodo Esgoto Lixiviado Lodo Esgoto Lixiviado

F1 0,02 0,180 - 0 0,02 0,180 - 0

F2 0,02 0,178 0,002 5 0,02 0,171 0,009 5

F3 0,02 0,171 0,009 10 0,02 0,162 0,018 10

F4 0,02 0,162 0,018 15 0,02 0,150 0,030 15

F5 0,02 0,150 0,030 20 0,02 0,140 0,040 20
Tabela 4.2. Resumo dos diferentes arranjos da mistura lodo, esgoto 

sanitário e lixiviado em dois ensaios de biodegradabilidade 
Fonte: Autoria própria.

O ensaio foi realizado em triplicata e a relação alimento/
microrganismo (A/M), realizada neste ensaio foi variável. Para 
eliminar a produção de metano de origem endógena, os fras-
cos foram mantidos em repouso por 24 horas à temperatura 
ambiente, apenas com os volumes de lodo. Após o fechamento 
dos frascos realizou-se a purga do oxigênio no headspace dos 
mesmos com nitrogênio gasoso por 5 minutos. Após a purga, os 
frascos foram mantidos em temperatura ambiente até a exaustão 
da produção de biogás, por 30 dias, em temperatura ambiente.
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4. Reator em escala de bancada

O reator de bancada, tipo UASB, foi confeccionado em acrí-
lico, possuindo um volume útil de 2,2 L, com 45 cm de altura 
e 10 cm de diâmetro (Figura 4.2b). O tempo de detenção hi-
dráulica (TDH) adotado foi de 8 horas, correspondendo a uma 
vazão de operação de 0,25 L/h. O esgoto foi coletado de 2 em 2 
dias da ETE Padilha Sul, sendo então armazenado em um tam-
bor de 30 L e encaminhado para o LAPSAN. Já o lixiviado, tam-
bém armazenado em galões de 30 L e transportado até o labo-
ratório, era mantido sob refrigeração a 4 ºC e, posteriormente, 
adicionado gradativamente no reservatório de esgoto de acordo 
com a relação de mistura desejada. Para a alimentação contínua 
do reator foi utilizada uma bomba peristáltica da marca Milan, 
modelo BP600/4, com 4 canais de alimentação.

  

Efluente

Bomba
peristáltica

Reservatório
de Alimentação

(30 L)

Reator UASB
(2,2 L)

Efluente

Reator UASB 2,2L

Reservatório de
Alimentação 

(30L)

Bomba peristáltica

Figura 4.2. a) Esquema e b) Imagem do aparato
Fonte: Autoria própria.
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5. Reator em escala piloto

Reator UASB
(150 L)

Efluente

Bom
Helicoidal
(esgoto)

Tanque de esgoto
(1.500 L)

Bom diafragma
(lixiviado)

Reservatório de
Lixiviado (7.500 L)

Figura 4.3. a) reator UASB 150 L, b) reservatório esgoto (1500 L), c) 
reservatório lixiviado (7500 L) e d) esquema do aparato experimental do 

ensaio em escala piloto
Fonte: Autoria própria.

O reator piloto, tipo UASB, foi confeccionado em PVC, com 
altura de 1,90 m e volume útil de 150L (Figura 3a). O TDH 
adotado foi de 8 horas, correspondendo a uma vazão 18 L/h. O 
esquema do aparato experimental e as imagens dos seus com-
ponentes estão apresentados na Figura 4.3.

O esgoto utilizado no sistema piloto era recalcado para um 
tanque de equalização de 1500 L (Figura 4.3b), sendo poste-
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riormente encaminhado para o reator UASB com o auxílio de 
uma moto-bomba dosadora, do tipo helicoidal de deslocamento 
positivo, da marca Netzsch. Já o lixiviado foi transportado do 
Aterro B até a ETE Padilha Sul, por meio de um caminhão limpa 
fossa, e armazenado em um tanque de 7500 L (Figura 4.3c), 
sendo posteriormente introduzido no reator piloto por meio de 
uma bomba dosadora diafragma, da marca ProMinent, com po-
tência máxima de fluxo de 2,0 L/h e contrapressão de 10 bar.

6. Procedimento experimental

Os reatores foram inoculados com lodo anaeróbio pro-
veniente da própria ETE Padilha Sul, possibilitando a rápida 
partida no sistema, seguindo metodologia proposta por Cher-
nicharo (2016). Após este período iniciou-se a alimentação 
contínua do reator de bancada e piloto com um TDH inicial de 
12 horas (nas primeiras semanas) e posterior TDH de 8 horas 
(vazão de operação).

Para a caracterização do afluente e efluente dos reatores UASB 
foram utilizados os seguintes parâmetros físico-químicos: DQO, 
DBO, pH, sólidos totais (ST) e nitrogênio amoniacal (N-NH3), 
de acordo com metodologia descrita no Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater (APHA, 2005). A deter-
minação de alcalinidade e ácidos graxos voláteis (AGVs) foi reali-
zada conforme a metodologia proposta por Kapp (BUCHAUER, 
1998). Por fim, as frações da DQO inerte dos efluentes foram 
determinadas pelo método proposto por Germili et al. (1991).

Os reatores foram operados em três etapas, conforme apre-
sentado na Tabela 4.3. Na primeira etapa, os reatores UASB 
foram submetidos ao tratamento apenas com esgoto (100%). 
Em uma segunda etapa, foi então realizada a mistura com re-
lação volumétrica de 98% – esgoto e 2% – lixiviado. Por fim, 
a terceira etapa realizou a mistura com relação volumétrica de 
95% – esgoto e 5% – lixiviado.
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Etapas TDH 
(h)

Vazão (L/h) Dias de operação
Reator 

bancada
Reator 
piloto

Reator 
bancada

Reator 
piloto

Esgoto (100%) 8 0,25 18,0 90 80

Esgoto (98%) + 
lixiviado (2%) 8 0,25 18,0 70 80

Esgoto (95%) + 
lixiviado (5%) 8 0,25 18,0 78 70

Tabela 4.3. Procedimento experimental realizado no decorrer da pesquisa
Fonte: Autoria própria.

7. Caracterização do esgoto doméstico e do lixiviado

Na Tabela 4.4 são apresentados os resultados da caracteri-
zação físico-química das amostras de esgoto doméstico e lixivia-
do utilizados nos ensaios de codisposição.

A importância desses valores está na avaliação das caracte-
rísticas de cada efluente para a posterior combinação de esgoto 
com porcentagens de lixiviado em até 20%. A relação DBO/
DQO sugere o nível de biodegradabilidade de efluentes em geral 
e valores próximos de 0,5 indicam que tal despejo pode poten-
cialmente ser tratado por processos biológicos (Von Sperling, 
2014). Tratando-se do lixiviado em questão a relação DBO/
DQO apresentou um valor médio de 0,27, que acordo com Go-
mes (2009) indica um aterro moderadamente estável (relação 
entre 0,1 e 0,5), demonstrando a possível utilização de proces-
sos biológicos para seu tratamento.

Parâmetros Esgoto doméstico* Lixiviado**
DQO (mg/L) 615(176) 3.167 (841)
DBO (mg/L) 348 (96) 903 (427)
DBO/DQO 0,53 (0,1) 0,27 (0,1)

DQO inerte (%) 8,0 (0,2) 37,0(2,1)
pH 6,8 – 7,8 7,8 – 8,5
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Parâmetros Esgoto doméstico* Lixiviado**
Alcalinidade (mg/L) 289 (43) 9.379 (2750)

AGV(mg/L) 98(49) -
N-NH3 (mg/L) 62 (18) 1.714 (583)

ST (mg/L) 580 (86) 13.176 (3014)
Tabela 4.4. Resultados da caracterização físico-química do esgoto 

doméstico e do lixiviado
Obs: * média de 15 amostras do reator piloto tipo UASB tratando esgoto (100%). 

**média de 18 amostras de lixiviado mantido em reservatório. Os valores em () indica 
o desvio padrão.

Fonte: Autoria própria.

De acordo com Metcalf e Eddy (2016) os parâmetros DQO, 
DBO, nitrogênio amoniacal e série de sólidos estão classificados 
de como esgoto de concentração média a alta. Os resultados 
de caracterização evidenciam a elevada concentração de nitro-
gênio amoniacal presente no lixiviado em estudo. O nitrogênio 
amoniacal, em uma solução aquosa como o lixiviado, pode exis-
tir tanto na forma de íon amônio (NH4

+) quanto na forma de 
amônia livre (NH3). A predominância de uma dessas formas 
está relacionada com o pH do meio, sendo que em níveis de pH 
acima de 7 há uma maior concentração de NH3. Já em níveis de 
pH inferiores a 7 há uma maior concentração de NH4

+ (Metcalf 
e Eddy, 2016). 

Estudos realizados em sistemas anaeróbios de tratamento 
comprovaram que concentrações de NH3, acima de 150 mg/L, 
e de NH4

+, superiores a 3.000 mg/L, são tóxicas aos micror-
ganismos metanogênicos (Mccarty, 1964; Chernicharo, 2016). 
Além do lixiviado, o esgoto doméstico também apresenta ni-
trogênio amoniacal, constatando-se, então, a importância do 
correto emprego das relações volumétricas de mistura entre li-
xiviado e esgoto. Uma alternativa para a diminuição da carga de 
nitrogênio amoniacal presente nas entradas dos reatores UASB 
seria a realização do processo de stripping da amônia (Rietow et 
al., 2017), que foi melhor detalhado no Capítulo 3. 
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8. Ensaio de biodegradabilidade anaeróbia

Na Figura 4.4 são apresentados resultado do Ensaio 1 de 
biodegradabilidade, através dos volumes acumulados de CH4, 

para um arranjo de codisposição de até 15% de lixiviado no 
esgoto e na Figura 4.5 o Ensaio 2, com arranjo até 20%.

No Ensaio 1, os frascos F1 (lodo + esgoto), F2 (lodo + 
esgoto + lixiviado-1%) e F3 (lodo + esgoto + lixiviado-5%) 
apresentaram os maiores valores de produção de metano acu-
mulados (>500 ml). Desse modo, pode-se constatar que os 
arranjos com até 5% de lixiviado misturado com esgoto não 
causaram significativos prejuízos ao tratamento anaeróbio. As 
eficiências de remoção de DQO para os frascos citados acima 
foram superiores a 50%. Já para os frascos F4 (lodo + esgoto + 
lixiviado-10%) e F5 (lodo + esgoto + lixiviado-15%) a remoção 
de DQO apresentou valores inferiores a 35%, evidenciando uma 
possível inibição dos microrganismos metanogênicos.
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Figura 4.4. Ensaio 1 de biodegradabilidade de esgoto sanitário e lixiviado
Obs: F1 (Lodo e esgoto); F2 (Lodo, esgoto e lixiviado-1%); F3 (Lodo, esgoto e 

lixiviado-5%); F4 (Lodo, esgoto e lixiviado-10%); F5 (Lodo, esgoto e lixiviado-15%).
Fonte: Autoria própria.
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No Ensaio 2, os frascos F2 (lodo + esgoto + lixiviado-5%), 
F3 (lodo + esgoto + lixiviado-10%), F4 (lodo + esgoto + li-
xiviado-15%) e F5 (lodo + esgoto + lixiviado-20%) apresen-
taram valores de produção de metano acumulados (<125 ml). 
Este fato ocorreu, pois, a DQO do esgoto utilizada no ensaio foi 
180 mg/L, valor muito diluído comparado ao padrão de uma 
ETE (500 mg/L). Desse modo, a adição de lixiviado em todas 
as porcentagens casou efeito inibitório, evidenciada pela baixa 
produção de metano. O frasco 1 ((lodo + esgoto) teve uma 
produção de metano duas vezes maiores comparado com os ou-
tros frascos e uma eficiência de 40%.

Pr
od

uç
ão

 d
e 

m
et

an
o 

(m
L)

0
0

50

100

150

200

250

300

FRASCO 1 FRASCO 2 FRASCO 3 FRASCO 4 FRASCO 5

5

Tempo (dias)

10 15 20 25 30

Figura 4.5. Ensaio 2 de biodegradabilidade de esgoto sanitário e lixiviado
Obs: F1 (Lodo e esgoto); F2 (Lodo, esgoto e lixiviado-5%); F3 (Lodo, esgoto e 

lixiviado-10%); F4 (Lodo, esgoto e lixiviado-15%); F5 (Lodo, esgoto e lixiviado-20%).
Fonte: Autoria própria.

Barba et al. (2010) também observaram efeito inibitório 
quando adicionou porcentagem acima de 10% no tratamento 
anaeróbio. Fueyo et al. (2002) estudaram o efeito do lixiviado 
no tratamento anaeróbio, como descrito anteriormente, e ob-
servaram um efeito sinérgico positivo quanto ao rendimento do 
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crescimento da biomassa, porcentagem de remoção de matéria 
orgânica e porcentagem de biodegradabilidade. Os autores enfa-
tizam que o ensaio de biodegradabilidade pode levar a uma me-
lhoria nos resultados de operação na aplicação em escala plena.

9. Desempenho de tratamento do reator de bancada

O desempenho do reator de bancada foi avaliado durante 
um período de 228 dias. Na Figura 6 são apresentados os re-
sultados do monitoramento dos parâmetros de pH, alcalinidade 
total, ácidos graxos voláteis e DQO. 

Os valores de pH efluente se mantiveram na faixa adequada 
para o processo de estabilização da digestão anaeróbia em rea-
tores UASB, variando de 6 a 8 unidades de pH (Chernicharo, 
2016). Foi possível observar que a adição de lixiviado aumentou a 
concentração da alcalinidade total, contudo, o sistema manteve a 
capacidade de tamponamento, não ocorrendo aumento significa-
tivo nos valores de pH e no consumo dos ácidos graxos voláteis. 

A concentração média da alcalinidade afluente e efluente no 
reator foi de 300 mg/L e 330 ml/L para etapa sem lixiviado,589 
mg/L e 611 mg/L para etapa com 2% e 708 mg/L e 728 mg/L 
para etapa 5%. Com o aumento gradativo da porcentagem de 
lixiviado e consequentemente da carga orgânica volumétrica é 
possível observar que não houve geração de alcalinidade efluen-
te muito significativa. Oliveira et al. (2015) também observaram 
um aumento pequeno no acréscimo de alcalinidade nos reatores 
UASB sendo de 97 mgCaCO3/L com 1% de lixiviado e de 28 
mgCaCO3/L em 10% de lixiviado.

O valor médio efluente de ácido graxos voláteis consistiram 
em 27 mg/l, 52 mg/L e 56 para as etapas sem lixiviado, com 2% 
e com 5% respectivamente. Todos os valores de AGV ficaram 
abaixo de 100 mg.L-1, valor indicado por Souza (1984) como 
máximo para efluentes de reatores anaeróbios. Santos (2009) 
obteve valores de AGV médio efluente de 53,2 mg/L com 10% 
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de lixiviado em relação ao volume de esgoto sanitário no trata-
mento conjugado em reatores UASB.

A concentração média de DQO afluente e efluente foi de 
425 mg/L e 103 mg/L para etapa sem lixiviado, 373 mg/L e 
186mg/L com 2% e 493 mg/L e 275 mg/L com 5%. Uma jus-
tificativa para o valor médio da etapa com 2% se menor, com-
parado a etapa sem lixiviado, é o fato do esgoto que alimentava 
o reator de bancada ser coletado diariamente, e assim, variar 
sazonalmente como o afluente de uma ETE em escala plena.
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Figura 4.6. Resultados dos parâmetros do reator tipo UASB de bancada: 
a) pH, b) alcalinidade total, c) ácidos graxos voláteis e d) DQO

Fonte: Autoria própria.

O reator de bancada, tratando apenas esgoto doméstico, 
apresentou uma eficiência de remoção de DQO igual a 76%. 
Para a etapa com relação de mistura lixiviado/esgoto igual a 2%, 
a eficiência de remoção de DQO foi de 48%. Já na etapa com 5% 
de lixiviado na mistura com esgoto doméstico, a eficiência de re-
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moção de DQO foi igual a 44%. Yangin et al. (2002) estudaram 
a combinação de lixiviado e esgoto doméstico na proporção de 
2,5% e 2% em reator tipo UASB escala de bancada (11,3 L) com 
temperatura controlada (35° C), o tempo de detenção hidráulica 
(TDH) variou de 18 a 12 h e obtiveram eficiências em termos 
de DQO de 64% e 86%, quando operados com carga orgânica 
hidráulica (COV) de 0,88 e 2 kg DQO/m3.dia, respectivamente.

Santos (2009) também observou o impacto do aumento das 
porcentagens de lixiviado na remoção média de DQO. Os valo-
res obtidos foram de 85, 73, 66, 46 e 30% de remoção, para as 
porcentagens de 0, 1, 2,5, 5 e 10% de lixiviado, respectivamente. 
Lozada et al. (2010) obtiveram melhores valores, tendo remoção 
de 73% e 61%de DQO e TDH de 8h e 12h, com 5% e 10% de 
lixiviado em relação ao esgoto doméstico, respectivamente.

Os valores de DBO e nitrogênio amoniacal no afluente e 
efluente do reator de bancada nas três etapas estão apresentados 
na Tabela 4.5.

Reator de 
bancada

Esgoto + 2% Lixiviado Esgoto + 5% Lixiviado

N
Afluente Efluente

N
Afluente Efluente

X DP X DP X DP X DP
DBO (mg/L) 6 194 89 91 54 3 175 51 65 5
DBO Ef (%) - - - 52 7 - - - 61 9

Namon (mg/L) 12 113 61 123 49 6 82 23 79 14
Tabela 4.5. Resultados dos parâmetros DBO e nitrogênio do reator tipo 

UASB de bancada
Fonte: Autoria própria.

A concentração média de DBO do afluente foi de 194 mg/L 
e 175 mg/L e efluente de 91 mg/L e 65 mg/L nas etapas com 
2% e 5% de lixiviado, respectivamente. Obtendo eficiência mé-
dia de remoção de 52% na etapa com 2% e 61% na etapa com 
5%, constatando-se maior eficiência na etapa com maior por-
centagem de lixiviado. Silva et al. (2016) também operam um 
reator UASB tratando esgoto e 1% de lixiviado e testando dife-
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rentes COV, obterão remoção de DBO de 48% com COV de 2,0 
kg DQO/m3.dia e de 63% com COV de 3,0 kg DQO/m3.dia.

De acordo com a Tabela 4.5 é possível observar que a con-
centração média de nitrogênio amoniacal na etapa com 2% de 
lixiviado foi 10 mg/L maior para os valores efluentes, isso ocor-
re devido ao processo de amonificação. Na etapa com 5%, a 
concentração de nitrogênio amoniacal apresentou um pequeno 
consumo do afluente para o efluente de 3 mg/L. 

10. Desempenho de tratamento do reator em  
escala piloto

O desempenho do reator em escala piloto foi avaliado du-
rante um período de 230 dias. Na Figura 4.7 são apresentados 
os resultados do monitoramento dos parâmetros de pH, alcali-
nidade total, ácidos graxos voláteis e DQO. 

As magnitudes do pH no efluente do reator piloto oscilaram 
entre 7,0 e 7,6 na etapa sem lixiviado, de 6,8 a 7,6 na etapa com 
2% e de 7,3 a 7,9 na etapa com 5%, indicando que estão dentro 
das faixas indicadas pela literatura sendo adequadas para diges-
tão anaeróbia, como citado anteriormente no reator de bancada.

A concentração de alcalinidade aumentou gradativamente 
com a adição de lixiviado, sendo os valores efluentes 331mg/L, 
642 mg/L e 767 mg/L para as etapas sem lixiviado, com 2% 
e com 5%, respectivamente. Na Figura 6b também é possível 
observar que os valores efluentes são maiores que o afluente 
para as três etapas, inferindo que o sistema manteve a capaci-
dade de tamponamento. Ramos (2009) também verificou um 
aumento da alcalinidade afluente e efluente com o aumento da 
proporção de lixiviado de 3% para 10%. Contudo, teve uma 
diminuição na alcalinidade média no efluente do UASB com 
3% de lixiviado (631 mg CaCO3/L) comparada com 10% de 
lixiviado (516 mg CaCO3/L).
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Figura 4.7. Resultados dos parâmetros do reator tipo UASB em escala 
piloto: a) pH, b) alcalinidade total, c) ácidos graxos voláteis e d) DQO

Fonte: Autoria própria.

Sendo assim, é possível afirmar que a adição de lixiviado 
tem influência direta no incremento de alcalinidade em reatores 
UASB. Tais incrementos estão relacionados às reações de amo-
nificação e remoção de ácidos graxos voláteis, que tem efeito 
positivo na estabilização do reator anaeróbio, haja vista melho-
rar o poder de tamponamento do reator, acelerar a remoção 
de poluentes e mitigar a possibilidade inibição do processo de 
metanogênese (Metcalf; Eddy, 2005; Oliveira et al., 2015). 

Na Figura 4.6 é possível observar que uma grande amplitu-
de na concentração efluente dos AGV nas três etapas, mesmo 
assim, está abaixo dos valores afluente e dentro da faixa reco-
mendada, como citado anteriormente. De acordo com Aquino 
e Chernicharo (2005) o acúmulo de AGV ocorre por condições 
de instabilidade, podendo ser por choques de carga ou presença 
de compostos tóxicos. 
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As eficiências de remoção de DQO no reator em escala pi-
loto para as três etapas estudadas no presente artigo foram bem 
próximas. Para a etapa com apenas esgoto doméstico, o reator 
apresentou uma eficiência de remoção de DQO igual a 60%, 
enquanto que na etapa com 2% de lixiviado, a eficiência de re-
moção foi de 55%. Por fim, com relação de 5% de lixiviado na 
mistura com esgoto doméstico o reator apresentou uma eficiên-
cia de remoção igual a 48%.

Ramos (2009) mesmo utilizando lixiviado pré-tratado por 
stripping de amônia nas proporções volumétricas de 3% e 10% 
no esgoto doméstico, obteve remoção de matéria orgânica mui-
to próximo do estudo em termo de 59% e 44% com COV de 
1,6 e 2,1 kgDQO/m3.dia, respectivamente. Contudo, Torres et 
al. (2009) obtiveram melhores valores, tendo remoção de 70% 
de DQO com 5% de lixiviado em relação ao volume de esgoto 
doméstico, TDH de 8 horas e temperatura média de 27 ºC.

Na Tabela 4.6 são apresentados os valores de DBO e ni-
trogênio amoniacal no afluente e efluente do reator de piloto 
nas três etapas.

Quanto aos valores de DBO, a maior eficiência de remoção 
no sistema de tratamento foi observada na etapa com 5% de lixi-
viado, obtendo remoções de 66%. Na etapa sem lixiviado e com 
2%, a remoção foi de 54% e 58%, respectivamente. Oliveira et 
al. (2015) operando um reator UASB em condições de opera-
ção similares com adição de 0%, 1% e 10% de lixiviado com 
relação ao esgoto doméstico, obtiveram eficiência de remoção 
de DBO similares, sendo de 50% na etapa sem lixiviado, 57% 
com 1% de lixiviado e 76% com 10 % de lixiviado.
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Reator 
Piloto

Esgoto Esgoto + 2% 
Lixiviado Esgoto + 5% Lixiviado

N
Afluente Efluente

N
Afluente Efluente

N
Afluente Efluente

X DP X DP X DP X DP X DP X DP
DBO 

(mg/L) 4 348 95 162 75 4 287 78 114 11 5 270 - 89 13

DBO Ef 
(%) - - - 54 19 - - - 58 11 - - - 66 4

Namon 
(mg/L) 4 61 18 51 3 6 80 20 97 35 7 114 32 134 45

Tabela 4.6. Resultados dos parâmetros DBO e nitrogênio do reator tipo 
UASB em escala piloto

Fonte: Autoria própria.

A concentração do nitrogênio amoniacal afluente manteve-se 
na média de 61 mg/L (sem lixiviado), 80 mg /L (com 2% de li-
xiviado) e 114 mg/L (com 5% de lixiviado), valores podem ser 
considerados não inibidores para reatores UASB segundo Cherni-
charo (2016). De acordo com o autor, concentrações de amônia 
até 150 mg/L são tidas como benéfica para a atividade microbiana 
em reatores anaeróbios e não causam efeito tóxico. Nas etapas 
com 2% e 5% de lixiviado a concentrações de nitrogênio amo-
niacal não apresentou consumo, e sim aumento de 17 mg/L e 10 
mg/L, respectivamente, isso em decorrência do processo de amo-
nificação, devido a decomposição de compostos orgânicos nitro-
genados presente no lixiviado. Outros autores como Silva (2014) 
e Oliveira et al. (2015) também observaram esse aumento.

Conclusões 

Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que:
O DBO/DQO do esgoto doméstico possui valor médio de 

0,51 e o lixiviado de aterro 0,27, indicando a possível utilização da 
combinação dos dois efluentes em processos biológicos para seu 
tratamento. Os parâmetros DQO, DBO, nitrogênio amoniacal e 
série de sólidos classificam o esgoto de concentração média a alta. 
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O ensaio de biodegradabilidade demostrou que os arranjos 
com até 5% de lixiviado misturado com esgoto não causaram 
significativos prejuízos ao tratamento anaeróbio, e valores aci-
ma de 10% apresentam uma possível inibição dos microrganis-
mos metanogênicos.

Tanto no reator de bancada quanto no reator piloto a adição 
de lixiviado em relações volumétricas de mistura de 2 e 5%, não 
influenciaram significativamente o comportamento do processo 
de tratamento anaeróbio, pois os parâmetros como pH, alcali-
nidade total, ácidos graxos voláteis, indicaram estabilidade, ou 
seja, mesmo com o aumento na concentração de lixiviado, o 
interior do reator estava em equilíbrio.

O reator piloto atingiu eficiências de remoção de matéria 
orgânica em termo de DQO de 76% para etapa só com esgoto, 
48% para etapa com 2% e 44% para etapa com 5%, em termo de 
DBO foram de 52% para etapa com 2% e 61% para etapa com 
5%, e o valor médio de nitrogênio amoniacal afluente foi de 113 
e 82 mg/L na mistura com 2% e 5%, respectivamente.

O reator de bancada piloto atingiu eficiências de remoção 
de matéria orgânica em termo de DQO e DBO de 60% e 54% 
para etapa só com esgoto, 55% e 58% para etapa com 2% e 
48% e 66% para etapa com 5%, e o valor médio de nitrogênio 
amoniacal afluente foi de 61, 113 e 82 mg/L na mistura com 0, 
2 e 5% de lixiviado, respectivamente.

Torres et al. (2009) afirmam que o tratamento combinado de 
lixiviados com esgoto doméstico representa uma área de pesquisa 
interessante, dado as vantagens dessas tecnologias, especialmen-
te para países em desenvolvimento com clima tropical, onde são 
necessárias tecnologias eficientes, de baixo custo e sustentáveis. 

Entretanto, deve se ressaltar a importância em se realizar 
monitoramentos com base em critérios mais rigorosos dos que 
vem sendo empregados, pois o lixiviado possui compostos or-
gânicos recalcitrantes que devem ser identificados no processo, 
para haja um tratamento correto.



Programa Paranaense de Pesquisa em Saneamento Ambiental

166

E por fim é muito importante se definir bem o pós-trata-
mento para complementar a remoção de matéria orgânica, além 
da remoção de compostos como nitrogênio e fósforo e orga-
nismos patogênicos (vírus, bactérias, protozoários e helmintos) 
(Chernicharo, 2016), para que o efluente final possa ser lança-
do em um corpo aquático dentro dos padrões de lançamento 
estabelecidos pelo CONAMA 430/2011.

Por fim, a possibilidade da codisposição demonstra ser uma 
alternativa viável para o Brasil, reduzindo custos de instalação 
de ETL (estações de tratamento de lixiviado) nos aterros sani-
tários e minimizando os impactos de lançamento de lixiviados 
em corpos hídricos.
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CAPÍTULO 5

PÓS-TRATAMENTO DE EFLUENTES 
DE UASB CONTENDO LIXIVIADO

 Renan Borelli Galvão, Priscila Biesdorf Borth,  
Fernando Fernandes, Emília Kiyomi Kuroda

Os processos biológicos são usualmente empregados no co-
tratamento de lixiviado estabilizado de aterro sanitário e esgoto 
doméstico em Estações de Tratamento de Esgoto, devido a sua 
simplicidade e baixo custo. Contudo, estes sistemas, embora 
eficientes na remoção de matéria orgânica biodegradável, apre-
sentam baixa eficiência de remoção dos compostos orgânicos 
recalcitrantes adicionados pelo lixiviado estabilizado, requeren-
do assim tratamentos complementares por processos físico-quí-
micos. Dessa forma, os reatores anaeróbios UASB, mesmo em 
meio às suas diversas vantagens, não são capazes de produzir 
efluentes que atendam aos padrões de lançamento.

Uma das alternativas de pós-tratamento, que tem sido em-
pregada tanto no tratamento de esgoto como no de lixiviado, é 
a coagulação – floculação – sedimentação. Essa técnica físico-
-química é utilizada para melhoramento do efluente tratado em 
relação à remoção complementar de matéria orgânica, nutrien-
tes e compostos recalcitrantes. 

O processo de tratamento por coagulação química baseia-se 
na desestabilização das cargas eletrostáticas superficiais das partí-
culas/poluentes através da utilização de um coagulante, geralmen-
te sais de ferro ou alumínio, a fim de promover a agregação destas 
em formas de flocos, posteriormente separados por sedimentação. 

Nesse contexto, há a necessidade de se realizar estudos so-
bre a coagulação-floculação-sedimentação como pós-tratamen-
to de águas residuárias constituídas por esgoto e lixiviado esta-
bilizado a fim de produzir efluente com qualidade compatível 
às legislações pertinentes. O objetivo dessa pesquisa é avaliar o 
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desempenho do pós-tratamento físico-químico por coagulação-
-floculação-sedimentação e selecionar as condições de maior 
eficiência de coagulação, para o efluente cotratado em UASB 
com a proporção de mistura esgoto/lixiviado bruto e pré-trata-
do definida em estudos anteriores. 

1. Referencial teórico

Os reatores de manta de lodo apresentam diversas vantagens 
em relação aos processos aeróbios convencionais, principalmente 
quando utilizados em locais de clima quente. Entre as vantagens 
pode-se citar que são sistemas compactos, com baixa demanda 
de área, baixo custo de implantação e de operação, baixa produ-
ção de lodo, baixo consumo de energia, e satisfatória remoção 
de DBO/DQO (65-75%) para o tratamento de esgoto sanitário. 
Entre as desvantagens desse sistema, há a possibilidade de maus 
odores, baixa capacidade em tolerar cargas tóxicas e necessidade 
de pós-tratamento (Chernicharo, 1997; Khan et al., 2011).

Mesmo com as diversas vantagens dos reatores anaeróbios 
para tratamento de esgoto, estes sistemas dificilmente produzem 
efluentes que atendam os padrões de lançamento estabelecidos. 
Com isso, os efluentes de reatores anaeróbios necessitam de um 
pós-tratamento, com objetivo de adequar o efluente tratado aos 
padrões das legislações pertinentes e proteger os recursos hídri-
cos. O principal objetivo do pós-tratamento é a remoção com-
plementar de matéria orgânica, além da remoção de compostos 
como nitrogênio e fósforo e organismos patogênicos (vírus, bac-
térias, protozoários e helmintos) (Chernicharo, 2006).

Algumas tecnologias de tratamento físico-químico, tais 
como coagulação, precipitação química, adsorção em carvão 
ativado, processos de troca iônica ou processos de separação 
por membranas, podem ser aplicadas para a remoção de subs-
tâncias inertes de lixiviados estabilizados, especialmente após 
o tratamento biológico, para melhoramento do efluente tra-
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tado (Kurniawan; Lo; Chan, 2006; Ince et al., 2010; Felici, 
2010; Batista, 2016).

O processo físico-químico de Coagulação – Floculação – 
Sedimentação (CFS), vem se tornando uma prática crescente 
no tratamento primário de esgoto ou no pós-tratamento de sis-
temas convencionais, e consiste na adição de produtos quími-
cos, a fim de se modificar o estado físico dos sólidos suspensos 
e dissolvidos e propiciar sua remoção através da sedimentação. 
Essa técnica, segundo Metcalf e Eddy (2016), é utilizada não 
somente para melhorar o nível de remoção de SST e DBO em 
ETEs, mas também para melhorar o desempenho de decanta-
dores primários e para a remoção de fósforo e metais pesados. 

As impurezas contidas em águas em geral, apresentam carga 
superficial negativa, fazendo com que estas não se aproximem 
umas das outras. Para que estas impurezas possam ser remo-
vidas, torna-se necessário alterar algumas condições do meio, 
através da adição um agente coagulante com carga positiva 
contrária as partículas carregadas, geralmente sais de ferro ou 
alumínio ou polímeros, que anula as forças de repulsão entre 
as partículas pela eliminação da barreira de energia. A deses-
tabilização das partículas coloidais é um processo interativo 
coagulante-coloide dependente de diversos parâmetros físicos, 
tais como gradiente de velocidade, tempo e temperatura, e quí-
micos, como pH, concentração de coagulante e natureza das 
impurezas (Di Bernardo; Dantas, 2005).

Teóricos dos mecanismos de coagulação afirmam que a 
chamada Dupla Camada Elétrica (DCE) das partículas é com-
posta pelas cargas superficiais e pelo excesso de íons com carga 
oposta adsorvidos na partícula. Isto influencia para que o meio 
circundante seja eletricamente neutro e mais distante da super-
fície, e por íons de mesma carga distribuídos de maneira difu-
sa no meio polar (Letterman; Amirtharajah; O’Melia, 1999; Di 
Bernardo; Dantas, 2005).

Um modelo para a DCE considera uma divisão desta em duas 
regiões, a Camada Compacta (CC) e a Camada Difusa (CD). De-
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vido a superfície da partícula ser negativa, há acúmulo de íons 
positivos na interface sólido-líquido, formando, juntamente com a 
carga negativa da partícula, a CC. Então, íons negativos se aproxi-
mam da CC e atraem íons positivos, que formam a CD. O poten-
cial elétrico existente devido à presença do coloide na água dimi-
nui com o aumento da distância do próprio coloide (Letterman; 
Amirtharajah; O’Melia, 1999; Di Bernardo; Dantas, 2005).

Na coagulação química, geralmente são empregados sais de 
alumínio ou de ferro, visando alterar a força iônica do meio, que 
pode ser efetuada pela ação individual ou combinada de quatro 
mecanismos (Di Bernardo; Dantas, 2005):

• Compressão da dupla camada elétrica: Neste mecanismo considera-
se que a introdução de um coloide ocasionará aumento na densidade 
de cargas na CD (elevada concentração de íons positivos e negativos) 
e para manter-se eletricamente neutra a CD têm sua espessura redu-
zida, ocorrendo a compressão da dupla camada. Sais como o cloreto 
de sódio e cloreto de cálcio são considerados eletrólitos indiferentes e 
atuam neste mecanismo;

• Adsorção e neutralização de carga: Neste caso, espécies hidrolisadas 
do coagulante são adsorvidas na DCE e ocasionam a neutralização da 
partícula, permitindo a formação de flocos. Este mecanismo ocorre 
com espécies hidrolisadas de ferro ou alumínio em baixas dosagens ou 
polímeros sintéticos catiônicos, e é importante quando o tratamento é 
realizado por filtração direta, pois são formados flocos menores;

• Varredura: Ocorre a formação de precipitados, em função da quanti-
dade de coagulante adicionado, do pH e da concentração de alguns íons 
na mistura. Os flocos formados por este mecanismo são maiores, sedi-
mentando ou flotando mais facilmente em comparação com o mecanis-
mo de adsorção e neutralização de cargas. Coagulantes à base de alumí-
nio ou ferro são geralmente utilizados em alta dosagem para ocorrência 
deste mecanismo, formando precipitados do tipo Al(OH)3 ou Fe(OH)3;

• Adsorção e formação de pontes: Baseado na utilização de polímeros 
de cadeias moleculares grandes, que servem de ponte entre a superfície 
à qual estão aderidos e as partículas do meio.
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As condições ótimas de coagulação podem variar com o tipo 
de água a ser tratada. Com isso, ensaios em escala de bancada 
(jarteste) auxiliam na obtenção destas condições para aplicação 
em escala real.

Na floculação, etapa posterior à coagulação, há ocorrência 
da agregação das partículas neutralizadas na forma de flocos. 
Este processo baseia-se na ocorrência de encontros entre as 
partículas, que se aderem umas às outras devido às forças de 
atração atuantes, formando flocos cada vez maiores, mais den-
sos e de maior volume. Dessa forma, o gradiente de floculação 
sob o qual a água será submetida deve ser tal que promova o 
choque entre as partículas, favorecendo a aglutinação das mes-
mas, sem exceder seus limites de resistência ao cisalhamento, de 
forma a evitar a ocorrência da ruptura dos flocos já formados 
(Di Bernardo; Dantas, 2005).

Por fim, a sedimentação é um fenômeno físico de separa-
ção de fases sólido-líquido, correspondendo ao processo de 
deposição das partículas floculadas pela ação da força da gra-
vidade. As partículas devem ser mais densas que a água, sendo 
assim coletadas na forma de lodo adensado, promovendo a 
clarificação do efluente.

2. Pós-tratamento do efluente de UASB por 
coagulação-floculação-sedimentação

Foram realizados ensaios de CFS em escala de bancada para 
o pós-tratamento físico-químico do efluente produzido no rea-
tor UASB com porcentagem volumétrica com 10% de lixiviado 
em relação ao volume de esgoto. Foram utilizados efluentes co-
tratados contendo lixiviado bruto e pré-tratado, para seleção da 
condição mais adequada de coagulação química e avaliação do 
desempenho do CFS para estas AES – Águas de estudo.

Os ensaios foram realizados em escala de bancada em equi-
pamento Jarteste, composto por 6 jarros de 2 L, tacômetro digital 
para visualização da rotação, dispositivo para aplicação de produ-
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tos químicos e coleta simultânea de amostra nos 6 jarros. Consi-
derando as condições operacionais de um sistema de tratamento 
em escala real em batelada foram adotados como parâmetros de 
controle operacional os valores apresentados na Tabela 5.1.

Parâmetro de controle operacional Valor
Tempo médio de mistura rápida (Tmr) 60 s

Gradiente de velocidade médio de mistura rápida (Gmr) 600 s-1

Tempo médio de floculação (Tfloc) 20 min
Gradiente de velocidade médio de floculação (Gfloc) 20 s-1

Velocidade de sedimentação (Vsed) 1 cm min-1

Tempo de sedimentação (Tsed) 7 min
Tabela 5.1. Valores e parâmetros de controle operacional 

empregados no pós-tratamento
Fonte: Adaptado de Felici (2010); Monteiro et al. (2013).

Os coagulantes utilizados foram o cloreto férrico para a AEB 
10% cotratada (efluente cotratado contendo 10% de lixiviado 
bruto em esgoto sintético) e o sulfato de alumínio para a AEST 
10% cotratada (efluente cotratado contendo 10% de lixiviado 
pré-tratado por stripping de amônia em esgoto sintético), com 
estudo da variação das dosagens de 20 a 100 mg L-1 e valores 
de pH de 4 a 8. 

Os produtos químicos utilizados para os ensaios de CFS 
foram:

• Hidróxido de sódio: como alcalinizante, com massa específica de 
1,013 kg L-1;

• Solução comercial de ácido clorídrico: como acidificante, com con-
centração de 37% (em massa) e massa específica de 1,187 kg L-1;

• Solução comercial de cloreto férrico: como coagulante, com 38,94% 
de FeCl3.6H2O, massa específica de 1,42 kg L-1 e cor amarela;

• Solução comercial de sulfato de alumínio: como coagulante, com 
8,20% de Al2O3 e massa específica = 1,33 kg L-1.
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As condições de maior eficiência de coagulação foram de-
terminadas analisando-se os valores residuais de cor verdadeira 
do sobrenadante. Após identificação da melhor condição foram 
realizados experimentos de reprodução para a caracterização fí-
sica e química completa. Complementarmente, as amostras nas 
condições de maior eficiência foram caracterizadas em relação 
ao parâmetro DQO Inerte.

3. Pós-tratamento de efluente cotratado com
coagulante cloreto férrico

Os ensaios de coagulação-floculação-sedimentação com 
cloreto férrico foram realizados para o efluente cotratado por 
UASB na porcentagem volumétrica de 10% de lixiviado bruto 
(AEB 10% cotratada). Na Figura 5.1 são apresentados os valores 
residuais de cor verdadeira do sobrenadante, em relação à varia-
ção da dosagem de ferro e pH de coagulação, para a velocidade 
de sedimentação de 1 cm min-1.
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Fonte: Autoria própria.
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Como pode-se observar na Figura 5.1, a coagulação-flocu-
lação-sedimentação – CFS teve melhor desempenho quando 
utilizou-se valores menores de pH, com melhora significativa 
para valores de pH abaixo de 5. Não foi obtido bom desem-
penho da coagulação com pH próximo ao natural do efluente. 
Para os valores de pH abaixo de 5 e dosagens de coagulante 
iguais ou acima a 30 mg L-1, foram obtidas eficiências superio-
res a 88% de remoção de cor verdadeira. Tendo em vista a apli-
cação deste tratamento em escala real, a condição de eficiência 
para caracterização completa foi selecionada considerando-se o 
custo-benefício proporcionado. Com isso, a condição escolhida 
foi no pH de coagulação próximo a 5 e dosagem de ferro de 30 
mg L-1, na qual obteve-se remoção de cor verdadeira de aproxi-
madamente 89%.

Na Tabela 5.2 são apresentados os valores obtidos em re-
lação à caracterização completa, antes e após o tratamento por 
CFS, assim como a porcentagem de remoção relacionada.

Parâmetro AEB 10% 
Cotratada

AEB 10% Pós-
tratada

Remoção 
(%)

pH 7,69 5,58 -
Alcalinidade (mg CaCO3 

L-1) 371 28 93

DQO (mg L-1) 119 62 48
Cor Aparente (uH) 375 61 84

Cor Verdadeira (uH) 321 34 89
Condutividade (µS cm-1) 2480 3350 -

Turbidez (uT) 3,43 2,22 35
Fósforo (mg L-1) 4,94 0,43 91

N-amoniacal (mg 
N-NH4 L-1) 24 23 -

ST (mg L-1) 934 1230 -
SVT (mg L-1) 264 243 8
SST (mg L-1) 11 31 -
SSV (mg L-1) 9 4 53
SDT (mg L-1) 924 1200 -

Tabela 5.2. Caracterização físico-química do efluente cotratado em UASB 
e pós-tratado com CFS para as condições selecionadas – AEB 10%

Fonte: Autoria própria.
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Conforme os dados apresentados na Tabela 5.2, na condi-
ção com dosagem de Fe de 30 mg L-1 e pH de coagulação de 
5, foram obtidos valores residuais de DQO de 62 mg L-1, cor 
verdadeira de 34 uH, fósforo de 0,43 mg L-1 e turbidez de 2,22 
uT, correspondendo às porcentagens de remoção de 48%, 89%, 
91% e 35%, respectivamente. Contudo, houve um aumento 
da concentração de sólidos dissolvidos e sólidos suspensos no 
efluente pós-tratado. A condutividade também resultou em va-
lores residuais maiores após a coagulação e elevado consumo de 
alcalinidade (93%), fato relacionado ao coagulante adicionado.

Ferreira et al. (2009) relatam um estudo realizado sobre o 
tratamento combinado de lixiviado e esgoto sanitário em jartes-
te, sem tratamento preliminar dos efluentes. As configurações 
operacionais empregadas foram as seguintes: mistura rápida de 
150 rpm (dois minutos); mistura lenta de 30 rpm (20 minutos) 
e tempo de sedimentação de 30 minutos. Os coagulantes ava-
liados foram sulfato de alumínio, cloreto férrico e polímeros or-
gânicos, com dosagens de 20, 40 e 60 mg L-1. As porcentagens 
de mistura avaliadas foram de 5; 0,5; 2 e 5% de lixiviado em 
relação ao esgoto, sem ajuste de pH dos efluentes. Os resultados 
demonstraram que a adição de lixiviado ao esgoto bruto dimi-
nuiu o desempenho do tratamento físico-químico em relação à 
remoção de DQO. Contudo, o aumento da porcentagem de lixi-
viado não impactou significativamente no desempenho da CFS. 
A dosagem de 20 mg Fe L-1 foi suficiente para remoção de DQO 
de 54,3% e turbidez de 23,5% na mistura com 2% de lixiviado.

No trabalho realizado por Margutti, Filho e Piveli (2008) so-
bre a coagulação de esgoto sanitário após tratamento por UASB, 
utilizou-se cloreto férrico nas dosagens de 40, 60, 80, 100, 150 
e 200 mg L-1 e pH de coagulação entre 6,0 e 6,5. Foi analisada a 
remoção de fósforo que passou de 4 mg L-1 para 1 mg L-1 após 
a coagulação com dosagens acima de 60 mg L-1, resultando em 
pouca melhora na eficiência em dosagens maiores de coagulante. 

Silva, Aquino e Santos (2007) realizaram um estudo sobre o 
pós-tratamento de esgoto sanitário por coagulação-floculação-
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-sedimentação, com efluente de reator UASB. A dosagem de 
coagulante empregada foi de 200 mg L-1 de FeCl3 e o pH do es-
goto de 7,8. Com isso, o efluente de UASB que possuía turbidez 
de 23,2 UNT, DQO de 114,7 e sólidos dissolvidos de 920,5 mg 
L-1, após o CFS apresentou turbidez de 3,3 UNT, DQO de 46,3 
mg L-1 (60% de remoção) e sólidos dissolvidos de 756,8 mg L-1. 
Também foi constatado um consumo de alcalinidade do meio de 
53% após a coagulação.

Já em relação ao pós-tratamento de lixiviado por coagula-
ção-floculação-sedimentação, geralmente são necessárias do-
sagens mais elevadas de coagulante e valores baixos de pH, 
como demonstrado nos trabalhos de Felici et al. (2013), Batista 
(2016) e Pozzetti (2014). Felici et al. (2013) obtiveram a me-
lhor condição de coagulação com dosagem de coagulante de 
300 mgFe L-1 e pH 3,0, na qual obteve-se remoção de 96,4% de 
cor verdadeira e 80,4% de remoção de DQO.

Nas Figuras 5.2 e 5.3 são apresentadas as curvas obtidas 
nos ensaios de DQO inerte para as águas residuárias AEB 10% 
cotratada e AEB 10% pós-tratada.

AEB 10% cotratada Glicose DQOinerte
40 mg L-1
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Figura 5.2. Curva de DQO inerte para a AEB 10% cotratada
Fonte: Autoria própria.
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AEB 10% pós-tratada Glicose DQOinerte
25 mg L-1
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Figura 5.3. Curva de DQO inerte para a AEB 10% pós-tratada
Fonte: Autoria própria.

A adição do lixiviado no tratamento de esgoto pode ocasionar 
um incremento de DQO inerte, devido à presença de compostos 
recalcitrantes no lixiviado. Com isso, o tratamento biológico mui-
tas vezes pode não ser suficiente para adequação do efluente nos 
padrões de lançamento. Conforme apresentado nas Figuras 5.2 
e 5.3, o pós-tratamento físico-químico com o coagulante cloreto 
férrico possibilitou a remoção de 37,5% da DQO inerte.

4. Pós-tratamento de efluente cotratado com 
coagulante sulfato de alumínio

A Figura 5.4 apresenta os valores residuais de cor verdadeira 
(proporcionais aos tamanhos das bolhas) dos efluentes cotrata-
dos para a condição selecionada (esgoto sintético com adição 
de 10% de lixiviado pré-tratado – AEST 10%) após coagulação 
com sulfato de alumínio utilizando-se diferentes condições de 
coagulação, seguida de floculação e sedimentação.
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Figura 5.4. Valores de cor verdadeira residual do efluente  
cotratado para a condição selecionada (AEST 10%) após CFS para 

diferentes condições de coagulação
Fonte: Autoria própria.

De maneira geral, para as condições ensaiadas, o pós-trata-
mento por coagulação – floculação – sedimentação, apresentou 
eficiências de remoção de cor verdadeira entre 18,3 e 90,4%, 
com valores residuais entre 31 e 261 mg L-1. 

A área hachurada corresponde às condições de coagulação 
que resultaram em eficiências de remoção superiores a 85%. 
Nota-se que essa região é formada pelos pontos com pH entre 
4,0 a 6,0 para dosagens de Al mais elevadas (60 e 80 mg L-1), 
sendo restringida a valores de pH de 5,0 e 5,5 para dosagens 
mais baixas (40 e 30 mg L-1) e a apenas ao pH 5,0 para a dosa-
gem de 20 mg L-1. 

É possível observar que a dosagem de Al de 10 mg L-1 é in-
suficiente, resultando em uma considerável perda de eficiência, 
apresentando valores residuais de cor verdadeira de 70 e 103 
uH e porcentagens de remoção de 77,9 e 67,6% para os valores 
de pHs 5,0 e 5,5, respectivamente. Nota-se, ainda, que a adição 
de concentrações mais elevadas de coagulante não resulta em 
uma maior eficiência de remoção de cor verdadeira. Desta for-
ma, a condição de maior eficiência de coagulação selecionada, 
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considerando a relação custo x benefício, corresponde ao pH 
5,0 e dosagem de alumínio de 20 mg L-1, com valor residual de 
31 mg L-1 e porcentagem de remoção de 90,4%.

A Tabela 5.3 apresenta a caracterização do efluente produzi-
do nos ensaios de reprodução da condição selecionada de maior 
eficiência – AEST 10%.

Parâmetro AEST 10% 
Cotratada

AEST 10% 
Pós-tratada

Remoção
(%)

pH 7,91 5,40 -
Alcalinidade (mg 

CaCO3 L-1) 589 37 93,6

DQO (mg L-1) 145 85 41,5
COD (mg L-1) 51 22 56,9

Cor Verdadeira (uH) 319 33 89,7
Condutividade (µS 

cm-1) 3520 4150 -

Turbidez (uT) 2,82 1,31 53,4
N-Amoniacal (mg 

N-NH4 L-1) 21 21 -

Fósforo (mg L-1) 5,76 0,75 87,0
ST (mg L-1) 1402 1560 -

SVT (mg L-1) 322 200 37,9
SST (mg L-1) 11 43 -
SSV (mg L-1) 10 12 -
SDT (mg L-1) 1391 1517 -

Tabela 5.3. Caracterização físico-química do efluente cotratado em UASB 
e pós-tratado com CFS para as condições selecionadas – AEST 10%

Fonte: Autoria própria.

A partir dos resultados do ensaio de reprodução, pode-se 
destacar que o pós-tratamento por CFS, na condição de maior 
eficiência, obteve remoção de 41,5% de DQO, com valor resi-
dual de 85 mg L-1, 56,9% de COD, com valor residual de 21 mg 
L-1 e de 87,0% de fósforo, com valor residual de 0,75 mg L-1.
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Jordão e Pessôa (2014) afirmam que a eficiência típica do 
tratamento de esgoto puro por CFS na remoção de DQO é de 
30 a 50%, sendo que dosagens de 10 a 30 mg L-1 de cloreto fér-
rico, por exemplo, são suficientes para atingir tais porcentagens.

Ferreira et al. (2009), em seus ensaios de cotratamento de 
esgoto e lixiviado por CFS, obtiveram, para dosagens de 20 mg 
L-1 de sulfato de alumínio e 0,5 mg L-1 de polieletrólito aniônico, 
tempo de coleta de 30 min e porcentagem de lixiviado na mis-
tura de 5%, remoção de 37,6% de DQO e valor residual de 227 
mg L-1. A utilização de cloreto férrico como coagulante no mes-
mo estudo, por sua vez, com a mesma dosagem de coagulante, 
sem adição de polieletrólito e mesmas condições operacionais e 
de mistura de lixiviado, alcançou remoção de 36,3% de DQO, 
com valor residual de 237 mg L-1.

Fabreti et al. (2006), em seus estudos de pós-tratamento 
de efluentes de lagoas anaeróbias por CFS utilizando sulfato de 
alumínio como coagulante, em sistema piloto de fluxo contínuo 
para dosagem de 20 mg L-1 de alumínio, obteve remoções de 
50,5% de DQO (DQO afluente = 194 mg L-1 e DQO efluente 
= 96 mg L-1) e 97,8% de fósforo (P afluente = 5,33 mg L-1 e P 
efluente = 0,11 mg L-1).

Verifica-se, assim, que os resultados obtidos são compa-
tíveis com dados da literatura no que se refere à remoção de 
DQO e fósforo, com porcentagens de remoção próximas as 
usualmente obtidas. 

As curvas obtidas nos ensaios de DQO inerte para as águas 
residuárias, AEST 10% cotratada e AEST 10% pós-tratada são 
apresentadas nas Figuras 5.5 e 5.6, respectivamente.
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Figura 5.5. Curva de DQO inerte para a AEST 10% cotratada

Fonte: Autoria própria.
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Figura 5.6. Curva de DQO inerte para a AEST 10% pós-tratada
Fonte: Autoria própria.

O cotratamento anaeróbio não foi capaz de remover a DQO 
inerte, uma vez que essa DQO é caracteristicamente recalcitran-
te e de difícil biodegradação, apresentando remoção de 4,5%, 
com valor residual de 64 mg L-1. O pós-tratamento físico-quími-
co por CFS, por sua vez, removeu 67,2% da DQO inerte, apre-
sentando valor residual de 21 mg L-1. Tal resultado confirma a 
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eficiência de processos físico-químicos na remoção de compos-
tos recalcitrantes, sendo assim uma potencial alternativa técnica 
a ser adotada como pós-tratamento de águas residuárias. 

Conclusões 

A condição de maior eficiência do pós-tratamento do 
efluente cotratado em UASB de misturas com lixiviado bruto – 
AEB 10%, por coagulação-floculação-sedimentação com cloreto 
férrico, foi para dosagem de Fe de 30 mg L-1 e pH 5,0. Nestas 
condições foram obtidas eficiências na remoção de cor verda-
deira de 89%, DQO de 48% e fósforo de 91%, com produção 
de efluente com valores residuais de 34 uH, 62 mg L-1 e 0,43 
mg L-1, respectivamente. Contudo, não foi obtida remoção de 
sólidos dissolvidos e nitrogênio.

O pós-tratamento por coagulação-floculação-sedimenta-
ção com sulfato de alumínio do efluente cotratado em UASB 
de misturas com lixiviado pré-tratado – AEST 10%, apresentou 
como condição de maior eficiência de coagulação dosagem de 
Al de 20 mg L-1 e pH 5,0. Esta condição alcançou eficiências de 
remoção de cor verdadeira de 90,4%, com valor residual de 31 
mg L-1, de DQO de 41,5%, com valor residual de 85 mg L-1, e 
de fósforo de 87,0%, com valor residual de 0,75 mg L-1. Nova-
mente, não houve remoção de sólidos dissolvidos e nitrogênio.

O cotratamento anaeróbio não foi capaz de remover DQO 
inerte, como era esperado, sendo o pós-tratamento físico-quí-
mico responsável por 37,5% de sua remoção para AEB 10% pós-
-tratada, apresentando valor residual de 25 mg L-1, e por 67,2% 
de sua remoção para AEST 10% pós-tratada, apresentando valor 
residual de 21 mg L-1.
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