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Publicado em Ambiente Legal Justiça e Política*

Co-tratamento de chorume dos aterros sanitários em estações convencionais de
tratamento de esgoto: uma análise critica

Estação de Tratamento de Esgoto

Por Walter Plácido |  Luís Marinheiro

O chorume de aterro sani tár io é um ef luente al tamente complexo e poluente.  A
sua qual idade é resul tado de um conjunto de processos biológicos,  químicos e f ís icos
que ocorrem no inter ior  da massa de resíduos em combinação com a composição
específ ica do resíduo e com o regime hídr ico do aterro.

O resíduo sól ido urbano (RSU) é uma massa heterogenea de mater ia is,
biodegradáveis e não biodegradáveis,  per igosos e não per igosos, solúveis e não
solúveis em água, etc… Com o aumento da exigência dos padrões de qual idade de
descarga do ef luente t ratado, seja do chorume de aterro sani tár io 
seja do esgoto urbano, também incrementam os esforços para o t ratamento do
chorume por quaisquer rota tecnológica.  O tratamento deverá ter  em atenção a vazão
e a complexidade da composição do chorume o que o di ferencia enormemente do
esgoto urbano e de outras águas residuais.
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Basicamente duas fases pr incipais di ferentes podem ser ident i f icadas nos aterros
durante 
a decomposição do resíduo:

i )  a fase acidogênica,  que causa um decréscimo do pH do chorume mas uma
elevada concentração de ácidos orgânicos e de íons inorgânicos.  Nesta fase o
chorume é caracter izado por uma elevada carga orgânica [ t ip icamente demanda
bioquímica de oxigênio super ior  a 10 g/L,  e levada biodegradabi l idade e pH ácido
(t ip icamente 5 a 6)] .

i i )  fase metanogênica, em que vigoram condições anaeróbias.  Nesta fase o pH
var ia t ip icamente entre 7,5 a 8,5 e caracter iza-se por baixa carga orgânica,
reduzida biodegradabi l idade e teores de amônia elevados.

As concentrações de metais pesados dependem do t ipo de resíduo recebido e
são teor icamente baixas no caso dos aterros de resíduos urbanos que não recebam
resíduos com característ icas di ferentes dos RSU.

Por outro lado, o t ratamento de esgoto urbano em ETE é gener icamente real izado
através de processos biológicos,  aeróbios e anaeróbios.

Chorume proveniente do aterro sani tár io

Dos processos aeróbios o mais comum é o s istema de lamas (ou lodos) at ivados.
Nestes processos produz-se um ef luente t ratado, que é descarregado no solo ou em
meio hídr ico,  e lamas ( lodos),  as quais normalmente são apl icadas no solo com ou
sem compostagem prévia.  Ou, em outras vezes, encaminhados diretamente a aterros
sani tár ios.

A apl icação de lamas no solo pode ser real izada tal  e qual  d i retamente no solo ou
após compostagem. Essas lamas são usadas como fert i l izante orgânico em projetos
de ref lorestamento,  jardinagem urbana, ou mesmo na agr icul tura,  em áreas como a
produção de hort ícolas e f rut ícolas,  desde que atendam aos padrões legais de
exigência de qual idade para o efei to.

Na maior ia dos países onde essa prát ica acontece, o co-tratamento de chorume
em estações de tratamento de esgoto urbano cont inua a ser apl icado mas exigindo-
se um pré ou pós-tratamento.

Observa-se também a tendência de um vert ig inoso decréscimo destes casos
atendendo a um conjunto de razões que tornam esta prát ica desvantajosa e
mesmo indesejável  e que se passam a expor:

– A adição de chorume tem consequências no tratamento biológico das estações
de tratamento de esgoto urbano, seja no seu rendimento mas também na sua
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Sistema específ ico para o t ratamento de
chorume

ef icácia.

– No caso de co-tratamento a carga orgânica apl icada aumenta de forma
signi f icat iva e em muitas s i tuações ul t rapassa-se o l imi te de projeto da carga
orgânica admissível ,  fazendo com que o s l imi tes de descarga de ef luente t ratado
não sejam na sua pleni tude alcançados.

– Outro aspeto importante é a possibi l idade da entrada nas estações de
tratamento de esgoto de elevadas concentrações de amônia de chorume de
aterros na fase metanogênica bem como de componentes não biodegradáveis
(como os expressos na forma da demanda bioquímica de oxigênio recalc i t rante e
de AOX),  o que se pode ref let i r  s igni f icat ivamente,  e com as respect ivas
consequências nefastas,  no ef luente f inal  caso a instalação não esteja projetada
para a remoção desses componentes.

– Outro aspeto relevante é a possibi l idade do chorume poder conter substâncias
tóxicas.  Esta s i tuação é tanto mais provável  quanto houver a possibi l idade do
aterro do qual  o chorume provém ter deposi tado resíduos não urbanos (como
resíduos industr ia is e resíduos hospi ta lares) e resíduos urbanos de áreas em que
não exista a coleta selet iva de resíduos tóxicos com or igem domést ica.

– O caso dos metais merece também part icular atenção. Os contaminantes
metál icos normalmente in ibem a cinét ica das bactér ias ni t r i f icantes,  das
desni t r i f icantes e das heterotróf icas presentes nos processos biológicos.  Por
outro lado tendem a acumular-se no processo. Por exemplo nos aterros em fase
acidogênica as concentrações de zinco podem ser elevadas e durante o
tratamento biológico a maior parte deste micro contaminante  precipi ta e
mantém-se nas lamas ( lodos).  Estudos fei tos também apontam em muitos
casos para a acumulação de manganês.

Recentemente esta prát ica de co-
tratamento tem sido severamente
quest ionada ou mesmo evi tada em
diversos países devido aos efei tos
negat ivos da presença de
compostos biologicamente recalc i t rantes
e eventualmente de metais pesados que
reduzem a performance e ef icácia das
ETE, além de comprometerem
signi f icat ivamente a qual idade do ef luente
tratado. Além do mais a elevada
concentração de ni t rogênio registrado
no chorume de muitos aterros sani tár ios
pode representar a dupl icação, ou mais,
da carga ni t rogenada apl icada à ETE.
Uma forma de ni t rogênio com pH mais
elevados é o amoníaco que é al tamente
toxico,  por exemplo para peixes.

Outra forma per igosa que
surge t ip icamente em caso de oxidação
parcial  em ETE é o ni t r i to,  o qual  tem
efei to in ib idor na at iv idade da f lora
microbiana presente nas etapas de

tratamento biológico e,  assim, prejudica o funcionamento,  rendimento e performance
da própr ia ETE.

Obviamente estes cenár ios conf iguram um r isco elevado de não cumprimento das
normas de descarga do ef luente t ratado e de transferência de contaminantes para o
solo e o meio hídr ico em geral .

Isto coloca em per igo severo a saúde públ ica,  por t ransferência de contaminantes
para a cadeia al imentar,  a qual idade ambiental  e os ecossistemas, designadamente
através da contaminação de aquíferos e eutrof ização de massas de água
superf ic ia is.  
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Responder

Responder

Responder

Fr isa-se que a legis lação ambiental  proíbe a di lu ição de ef luentes,  exige seu
devido tratamento e isso deve ser observado com todo r igor.

Walter Plácido Teixeira Junior
é Engenheiro Civ i l ,  Consul tor  Sênior em
Ciências do Ambiente e Gerenciamento de
Resíduos

 

 

Luís Martins Marinheiro  é Engenheiro do
Ambiente |  Universidade de Aveiro,  MSc.
Eng.ª Biológica |  Universidade do Minho
e Consul tor  Sênior Internacional  em
Engenharia do Ambiente

 

 

 

    

Ambiente Legal  é produzido pela Agência de Intel igência Corporat iva Ambiental  (AICA),  com o
objet ivo de promover debates sobre desenvolv imento sustentável ,  com enfoque nos desaf ios
contemporâneos.

4 Comentários para “CHORUME DE ATERRO NÃO É ESGOTO – PRECISA DE
TRATAMENTO ADEQUADO”

o q me assusta é q a SABESP esta recebendo chorume para t ratar com o esgoto e
dai ,  o q podemos fazer

Renato,  parece que há um projeto de le i  na Assembleia legis lat iva
combatendo esse serviço e proibindo o uso de ETEs pelos aterros de l ixo.  O
Ministér io Públ ico também foi  acionado. Hora de cobrar dessas inst i tu ições.

Prezados, boa tarde. Preciso dessa informação. Est ive v is i tando o aterro
sani tár io da minha cidade onde é fe i to o t ratamento de chorume nas formas de
tratmentos biológico e quimico. Observei  durante o processo adição de
produtos quimicos, como: sul fato de aluminio e cal .  Porque são usados esses
produtos ,  f inal idade? Atenciosamente,  José Mario Lopes

 

Renato Vargas Junior comentou em 11 de janeiro de 2018 às 18:51

Portal Ambiente Legal comentou em 12 de janeiro de 2018 às 11:59

José Mario Lopes comentou em 14 de fevereiro de 2018 às 17:15

Luisa Maria Horta Maiaia comentou em 16 de julho de 2018 às 23:18
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