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Resumo: Avaliamos o desempenho do processo de coagulação química no tratamento do lixiviado 
de aterro sanitário. Os ensaios foram realizados em escala de bancada com amostras de chorume 
provenientes de células de diferentes idades. Os coagulantes utilizados foram o FeCl3 (cloreto férrico) 
e Al2(SO4)3 (sulfato de alumínio) em diferentes dosagens. Os resultados obtidos indicaram que o 
coagulante FeCl3 foi mais eficiente no tratamento, quando comparado ao Al2(SO4)3, atingindo níveis 
de até 90% na remoção de turbidez e até 80% na redução  de DQO. Adicionalmente, ensaios do  
tratamento  integrado (coagulação  química  seguida  por  processo  oxidativo  avançado  por  
reagente  Fenton) comprovaram  que  o processo  de  coagulação  química  desempenha de  forma 
satisfatória seu papel no tratamento primário do lixiviado, contribuindo para a redução de sólidos e de 
matéria orgânica recalcitrante. 
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INTRODUÇÃO 
 
No Brasil, a forma mais comum de tratamento 
do lixiviado de aterro sanitário, o chorume, é 
por processos biológicos. Embora este 
tratamento possa ser eficiente para lixiviados 
provenientes de células novas, o mesmo não 
ocorre para lixiviados já estabilizados, com 
baixa biodegradabilidade e presença de 
matéria orgânica recalcitrante.  Neste 
contexto, as alternativas mais viáveis de 
tratamento apontam para a aplicação de 
processos físico-químicos, que podem ser 
inseridos como pré-tratamento ao processo 
biológico, ou como polimento para o lixiviado 
parcialmente estabilizado. 
No processo de coagulação química, a adição 
de coagulante ao efluente ocasiona as 
reações de hidrolização e polimerização, 
formando partículas coloidais em suspensão.  
O processo de floculação, que ocorre logo 
após a coagulação, produz, por sua vez, 
flocos de maior volume e densidade, 
removidos por sedimentação. As condições 

operacionais que podem afetar a eficiência do 
tratamento são: tipo de coagulante, pH, 
temperatura, tempo e rotação da mistura 
rápida e lenta. 
Estudos realizados por Amokrane et al. (1997) 
indicaram maiores eficiências na redução 
DQO e de carbono orgânico total utilizando-se 
sais de ferro que com sais de alumínio, 
atingindo eficiências de até 65% em lixiviados 
com baixa relação DBO5/DQO. Em estudo 
realizado por Bila (2000), foram alcançadas as 
eficiências de 40%, 43%, 37% e 26% na 
redução de DQO quando utilizados os 
coagulantes Al2(SO4)3, FeCl3, Tanfloc SG, 
Cloralfloc 18, respectivamente. Tatsi et al. 
(2003), por sua vez, obtiveram redução de 
75% de DQO com aplicação de 3g/L de sal de 
alumínio e de 80% de DQO com aplicação de 
2g/L de sal de ferro. Recentemente, Ghafari et 
al. (2009) conseguiram reduções de 94,0% 
para turbidez, 92,2% para SST e 43,1% para 
DQO do lixiviado tratado com o coagulante 
policloreto de alumínio (PAC), contra  88,4% 
de turbidez, 90,0% de SST e 62,8% de DQO 
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no tratamento com o coagulante Al2(SO4)3.  
Neste contexto, o objetivo do trabalho foi 
avaliar o desempenho do processo de 
coagulação química no tratamento de 
chorume de diferentes idades, considerando-
se diferentes tipos e dosagens de 
coagulantes. 
As amostras do lixiviado bruto utilizadas no 
projeto foram provenientes de células de 
diferentes idades de um aterro sanitário 
localizado na RMGV, tendo sido denominadas 
LCN (Lixiviado de Célula Nova) e LCA 
(Lixiviado de Célula Antiga).  
Os experimentos foram conduzidos em escala 
de bancada no equipamento Jar Test. Após 
correção do pH para 10, o chorume foi tratado 
com Al2(SO4)3 com faixa de concentração de 1 
a 15 g/L, e FeCl3, na faixa de 0,5 a 6 g/L. A 
rotação e o tempo de mistura rápida e lenta 
escolhidos foram de 150 rpm durante 5 
minutos e a mistura lenta de 40 rpm durante 
15 minutos. O tempo de sedimentação inicial 
variou foi de 1 e 2 horas. Antes do tratamento 
o pH foi corrigido para 10, utilizando-se 
hidróxido de cálcio. 
O processo foi avaliado por meio de análises 
de turbidez, pH, condutividade, DQO, ST, 
segundo o Standard Methods (APHA,1995) e 
de SST, conforme Zdradek (2005).   
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

Figura 1 - Tratamento com FeCl3. Efluente 
bruto e com dosagens de 4; 3,5; 3; 2,5 g/L. 

 

 

Figura 2 -  Tratamento com Al2(SO4)3. Efluente 
bruto e com dosagens de 2,5; 3; 3,5 e 4 g/L. 
 

Os resultados obtidos antes e após o 
tratamento indicaram que o coagulante FeCl3 
foi mais eficiente na remoção dos 
contaminantes que o coagulante Al2(SO4)3. As 
figuras 1 e 2 ilustram os tratamentos com 
FeCl3 e Al2(SO4)3, respectivamente. O primeiro 
apresentou eficiências de remoção de 93%, 
93% e 73%, e o último 92%, 91% e 82% de 
turbidez, SST e DQO, respectivamente. O 
tempo de sedimentação de 1 hora é o mais 

adequado para o tratamento com Al2(SO4)3 e 
de 2 horas para  FeCl3. 
 
CONCLUSÃO 
 
Neste cenário, o processo de coagulação 
química constitui-se em uma relevante opção 
de tratamento para o lixiviado estudado, 
apresentando eficiências significativas tanto 
para lixiviado de células novas como para 
lixiviado de células antigas. 
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