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INTRODUÇÃO: 

No Brasil, o tratamento de efluentes não domésticos, como o lixiviado de aterro sanitário, tem sido 

cada vez mais frequente em estações de tratamento de esgoto convencionais (ETE). Dentre os principais 

motivos, estão a relação custo-benefício, a ausência de investimento, o bom aproveitamento da 

composição de nutrientes e a diluição dos compostos, trazendo vantagens potenciais ao modelo (RENOU 

et al., 2008).  

Contudo, a adição de efluentes não domésticos, como o lixiviado, aumentam principalmente, a 

carga de matéria orgânica e de nutrientes no esgoto. Esse acréscimo tem como possível efeito a redução 

da eficiência das estações de tratamento, devido às características tóxicas e recalcitrantes dos seus 

constituintes aos processos biológicos (JAGABA et al., 2021).  

Com isso, o descarte direto desse efluente ameaça a saúde pública e o meio ambiente, além de 

aumentar a complexidade para se adequar às condições e padrões de lançamento de efluentes nos corpos 

d'água, estabelecidos nas Resoluções 357 e 430 do Conama. Demonstrando assim, a relevância de um 

tratamento adequado para além de atender as normas vigentes, manter o ambiente aquático equilibrado e 

saudável, passível de seus diversos usos. 

Esta pesquisa visa complementar a bibliografia atual, apresentando aspectos do desempenho do 

tratamento conjugado do lixiviado com esgoto doméstico, utilizando como estudo de caso do lixiviado 

drenado do aterro sanitário Delta A, em Campinas-SP. No presente trabalho serão apresentados os 

resultados da caracterização deste lixiviado.  
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METODOLOGIA: 

As amostras de lixiviado do estudo foram coletadas da lagoa 

de armazenamento do aterro sanitário Delta A, em Campinas-SP, 

como mostra a Figura 1.  

A amostra coletada no aterro sanitário foi caracterizada com 

base nos parâmetros e indicadores: temperatura, pH, turbidez, 

alcalinidade, matéria orgânica em termos de demanda química de 

oxigênio (DQO) e nitrogênio amoniacal pelo método de destilação - 

por diminuir interferentes na análise. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 A Tabela 1 compila e apresenta os resultados dos parâmetros e das análises preliminares com o 

lixiviado do Delta A, foram realizadas três caracterizações de amostras diferentes, coletadas 

respectivamente em 01/02/2022, 09/05/2022 e 27/06/2022: 

Tabela 1 - Caracterização do lixiviado do Aterro Sanitário Delta A 

Parâmetro Unidade 01/fev 09/mai 27/jun 

pH - 7,8 8,0 7,8 

Temperatura °C 27,4 - - 

Turbidez NTU 22 7 7 

Alcalinidade mg CaCo3/L 3057 5851 6065 

DQO mg O2/L 857 1697 1875 

Nitrogênio Amoniacal mg N-NH3/L 575 1228 1362 

 

Foi possível verificar que a amostra de fevereiro teve valores menores as demais, em uma 

proporção quase de 50%. As amostras de maio e junho estão com valores mais próximos uma das outras. 

Essa diferença foi ressaltada no relatório parcial, pois o mês de fevereiro apresenta muita pluviosidade na 

região, então este é o principal motivo da diluição. Sendo uma boa observação para o estudo de caso, onde 

podemos obter maiores concentrações de lixiviado para esgoto doméstico nos meses de alta pluviosidade, 

visto que a carga de matéria orgânica e nitrogenada já se apresentava diluída. 

A partir da caracterização foi possível comparar os valores obtidos com os usualmente encontrados 

na caracterização de lixiviado de aterro sanitário. Os parâmetros apresentam uma faixa de valores, de 

Figura 1 - Lagoa de armazenamento Delta A 
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acordo com a idade do aterro. No caso do aterro em estudo, esse se caracteriza melhor como um aterro 

estabilizado, com mais de 10 anos (Tabela 2). 

Tabela 2 - Parâmetros Idade do aterro (anos) 

 
Idade em Anos 

Parâmetro Unidade 0-5 5 - 10 10 - 15 

PH - 3 -6 6 - 7 7 - 7,5 

DQO mg O2/L 15.000- 40.000 10.000 - 20.000 1.000 - 5.000 

Nitrogênio Amoniacal mg N-NH3/L 500 - 1.500 300 - 500 50 - 200 

Fonte: Adaptado (Bacelar, 2010) 

CONCLUSÕES: 

No geral a média dos valores de lixiviado do Delta A foram:  DQO média de 1.476 mg O2/L, 

Nitrogênio amoniacal igual a 1.055 mg N-NH3/L e alcalinidade de 4.074 mg CaCO3/L. Com essa base 

de três caracterizações será possível determinar as diluições para a próxima etapa da projeto, onde veremos 

a influência do lixiviado na atividade dos lodos de reatores. 
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