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Resumo: O chorume apresenta uma diversidade de compostos devido à decomposição de 
vários resíduos contidos no lixo, além disso, a concentração do mesmo é alterada com o 
passar dos anos. Dessa forma, o estudo visou à caracterização físico-química de um lixiviado 
da Região da Grande Vitória, comparando-se os resultados de lixiviados de células novas 
(LCN) com lixiviados de células antigas (LCA). As análises efetuadas foram: alcalinidade, 
condutividade, turbidez, pH, sólidos totais (ST), sólidos suspensos totais (SST), sólidos 
sedimentáveis (SSed), DQO, nitrogênio amoniacal e fósforo total. Os resultados mostraram que 
os LCN apresentaram maiores concentrações ou medições em relação ao LCA, destacando-se 
a turbidez, os sólidos suspensos totais e os sólidos sedimentáveis.   
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INTRODUÇÃO 
 
O chorume caracteriza-se por ser um líquido 
escuro e de forte odor. Pode causar sérios 
danos a aqüíferos, lençóis freáticos, solos, 
rios e lagos, com elevação de carga 
orgânica e microbiológica (MOTA, 2008).  
Evidencia-se a importância da aplicação de 
serviços de saneamento, uma vez que a 
situação ainda é precária no país, e o 
tratamento de chorume, um desafio em 
função da variabilidade de suas 
características.  
Há, porém, vários fatores que influenciam 
na composição do percolado de aterro, 
destacando-se as características e a idade 
dos resíduos. Lu et al (1981) apud Cintra et 
al (2002), aponta a idade dos resíduos como 
o fator mais relevante.  
O presente estudo avaliou os parâmetros e 
comparou os resultados dos LCN e dos 
LCA, para fornecer subsídios para os 
estudos e propostas de tratamento que 
ocorreram em paralelo, bem como ser fonte 
de dados para demais pesquisas com a 

mesma finalidade. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

As Tabelas 1 e 2 mostram dados de 
literatura e dados obtidos nesta pesquisa 
para LCN e LCA. 

 
Tabela 1 - Dados da literatura e resultados 
de LCA. 

Autor 
Alcalini-

dade 
pH DQO N-NH4 

Cassini, 
2003 

200 - 

1.000 
6,6 - 7,5 80 - 160 20 - 40 

Amaral et 
al, 2007 

6.536 8,2 2.576 1.079 

Lange et 
al, 2006 

- 7,7 2.313 184 

Rodri- 
gues, 
2004 

- 7,4 2.480 2.137 

*Brito, 
2009 

6.805 8,09 2.062 1.231 

Unidade 
CaCO3 

mg.L
-1
 

- mg.L
-1 mg.L

-1 

 
Tabela 2 - Dados da literatura e resultados 
de LCN. 
 

Autores 
Alcalini-

dade 
pH DQO N-NH4 

Cassini, 
2003 

1.000 -

10.000 
4,5 - 7,5 

3.000 -

60.000 
10 -800 

*Brito, 
2009 

11.071 7,53 50.798 2.245 

Unidade 
CaCO3 

mg.L
-1

 
- mg.L

-1 mg.L
-1 

• Pesquisa atual: média das concentrações. 
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A alcalinidade do LCN apresentou 
concentrações entre 8.635 e 12.891 
mgCaCO3.L

-1
, enquanto do LCA foi de 3.012 

e 11.556 mg.L
-1

CaCO3. Ambos provenientes 
do bicarbonato, pois o pH sempre esteve 
abaixo de 8,3. 
Quanto à condutividade do LCN, variou 
entre 26.453 e 34.467 µS.cm

-1 
e do LCA foi 

entre 8.160 e 17.687 µS.cm
-1

. Tais valores 
indicaram altos teores de salinidade em 
ambos líquidos percolados. 
No caso da turbidez do LCN, foram obtidos 
valores entre 458 e 1.056 UNT, e o LCA 
foram entre 52 e 83 UNT. Para a série de 
sólidos encontraram-se concentrações de 
ST entre 18.175 e 35.610 mg.L

-1
, SST entre 

1.213 e 5.250 mg.L
-1

, SSed entre 2 e 19 
mL.L

-1
, para LCN. Enquanto, para LCA 

foram para ST entre 3.100 e 17.243 mg.L
-1

, 

SST entre 100 e 175 mg.L-1, para SSed 
não houve sedimentação. Pode-se verificar 
que a turbidez e a quantidade de sólidos no 
LCN é muito superior em relação ao LCA, 
como também comprova a Figura 1. 

 

 
 

Figura 1 - Amostras de chorume antigo (A) e 
chorume novo (B) 
 
Para a DQO as concentrações de LCN 
foram entre 5.867 e 241.278 mg.L

-1
,  e LCA 

entre 735 e 3.600 mg.L
-1

. Houve enorme 
variação entre os valores mínimos e 
máximos.  
As concentrações de fósforo total de LCN 
variaram entre 33 e 64 mg.L

-1
, enquanto, 

LCA entre 32 e 47 mg.L
-1

. Para a 
determinação de nitrogênio amoniacal foram 
encontradas concentrações de LCN entre 
981 e 2.949 mg.L

-1
, e LCA entre 419 e 1.492 

mg.L
-1

. 
 

CONCLUSÃO 
 
Os chorumes demonstraram as 
características a seguir: 
- Pequenas variações de pH, coerentes com 
os resultados de alcalinidade de origem de 
bicarbonatos. Estes conferem um efeito 

tampão, o que não permite variações 
bruscas de pH.  
- Indicação de elevados teores de 
salinidade e, portanto, sólidos dissolvidos. 
- O LCA apresentou concentrações de 
poluentes de maneira geral menor, em 
relação ao LCN, apesar de, ambos terem 
mostrado altas concentrações de matéria 
orgânica e nitrogênio. Estas concentrações 
apontam os lixiviados como altamente 
tóxicos e potencialmente indutores de 
eutrofização se não tratados corretamente.    
Portanto, pode-se concluir que os LCN e 
LCA apresentaram elevado potencial 
poluidor, com altas cargas orgânicas. 
Assim como, altamente tóxicos devido à 
elevada condutividade e concentração de 
nitrogênio amoniacal. Quando, porém, 
observadas a série de sólidos foi verificada 
uma considerável diminuição da 
quantidade de sólidos no LCA.  
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