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APRESENTAÇÃO 

O Programa de Monitoramento dos sistemas de drenagem e de tratamento de 

líquidos lixiviados do Aterro Sanitário a ser construído no município de Remígio/PB 

apresenta os critérios de monitoramento dos percolados gerados no aterro sanitário, 

objetivando avaliar de forma quantitativa e qualitativa os lixiviados produzidos pela 

decomposição dos resíduos e contribuição das águas pluviais. 

Este documento foi elaborado levando em consideração as recomendações 

constantes nas normas da ABNT, em especial a NBR 8419/1992 e a NBR 13896/1997, 

os critérios existentes na legislação brasileira e os conhecimentos apresentados na 

literatura científica.  

 

 

.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos aterros sanitários há a geração de líquidos lixiviados devido à decomposição 

biológica da matéria orgânica. Também chamado de chorume, constitui um líquido 

escuro de composição variada, podendo conter altas concentrações de sólidos suspensos, 

metais pesados e compostos orgânicos originados da degradação de substâncias que 

facilmente são metabolizadas como carboidratos, proteínas e gorduras. 

Por apresentar substâncias altamente solúveis, pode contaminar o solo e as águas 

do subsolo com compostos tóxicos, sendo, portanto, um risco para o meio ambiente e a 

saúde pública, se não houver os cuidados necessários. 

No Aterro de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e sistema integrado de disposição 

final de resíduos sólidos urbanos localizado no município de Remígio-PB foi projetado 

um sistema de coleta e tratamento dos líquidos lixiviados. O sistema será composto por 

tubulações de coleta tipo espinha de peixe, transportado esse líquido até a estação de 

tratamento, que será do tipo lagoa de acumulação e evaporação. 

Segundo Luz (1981), a produção de chorume é mínima, chegando a tender a zero 

em aterros corretamente executados. Em razão de no Aterro Sanitário de Remígio estar 

prevista uma unidade de triagem e de compostagem, espera-se que a produção de 

chorume realmente seja pequena.  No entanto, nos períodos de chuva, o chorume pode 

surgir junto com as águas de percolação, por isso será dada especial atenção a esse 

sistema.  

 

1.1. OBJETIVOS 

 

• Realizar o monitoramento quantitativo e qualitativo do percolado; 

• Avaliar a eficiência do sistema de drenagem dos lixiviados; 

• Evitar a poluição do solo e dos corpos hídricos; 

• Verificar a interferência da precipitação pluviométrica na geração do 

lixiviado; 

• Verificar a possível necessidade de readequações da operação do aterro. 
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2. METODOLOGIA 

 

O monitoramento do percolado é um fator primordial na gestão ambiental e 

operacional do aterro sanitário, sendo necessária a caracterização quantitativa e 

qualitativa desses líquidos. O sistema de drenagem em um aterro sanitário, ao coletar o 

líquido percolado, reduz a pressão sobre a massa de lixo e diminui as chances de migração 

para o subsolo. 

Neste aterro, o chorume será drenado por tubulações em gravidade até duas lagoas 

de acumulação e evaporação. O processo de tratamento contará com secagem, através da 

exposição do chorume ao sol, prevendo-se a utilização de coberturas móveis em períodos 

chuvosos, para evitar a contribuição pluviométrica.  

O volume de chorume aduzido para as lagoas de secagem poderá ser controlado 

nas Caixas de Controle de Chorume (CCC), ajustando a liberação de chorume de acordo 

com a capacidade da lagoa, visando permitir a secagem através de exposição ao sol. 

A viabilidade da evaporação desse líquido é favorecida pelas condições climáticas 

da região: baixos índices pluviométricos, alta incidência solar e elevadas temperaturas na 

maior parte do ano.  

Após a secagem do chorume a parte sólida remanescente nas lagoas de secagem 

será removida e disposta no interior das células.  

Em situações críticas em que ocorra geração de quantidade de chorume superior 

a capacidade de secagem, haverá o transbordamento para os poços de segurança e caso o 

nível continue se elevando deverá ser feita a coleta de chorume nas referidas lagoas por 

caminhões armazenadores de efluentes, para tratamento em estações com capacidade de 

tratar tais efluentes em local externo ao aterro.  

Outra possibilidade é realizar a recirculação do percolado sobre os resíduos já 

depositados, o que proporcionará a evaporação dos líquidos e, consequentemente, a 

redução da produção de líquidos no aterro sanitário. Com a recirculação do percolado, os 

processos bioquímicos de biodegradação na massa de resíduos serão acelerados, 

reduzindo a quantidade de percolado produzido. Na recirculação do percolado, serão 

utilizadas estações elevatórias para pulverização de superfície das células do aterro, uma 
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vez que este procedimento, quando bem operado, pode apresentar um comportamento 

análogo a um filtro biológico. 

Embora o material percolado do Aterro Sanitário em questão não seja disposto em 

corpo hídrico é importante conhecer suas características, por meio do monitoramento, 

para se acompanhar o desenvolvimento do processo de biodegradação dos resíduos, assim 

como avaliar a necessidade de recirculação do mesmo, se necessário, seja para as células 

ou para o sistema de compostagem. 

Na unidade de compostagem o chorume se faz importante por proporcionar a 

aceleração da estabilização da matéria orgânica, devido contribuir com a manutenção do 

teor de água que é essencial à ocorrência das reações bioquímicas, disponibilidade de 

nutrientes e correção do pH, atenuando a carga poluente do lixiviado. 

O monitoramento também se faz importante para avaliar a possibilidade de reúso 

do percolado na fertirrigação para a recuperação ambiental da área, principalmente 

durante o plantio para a recuperação de áreas degradadas. 

O monitoramento proposto para os percolados é de medição de vazão, coleta e 

análise desses líquidos, permitindo assim o acompanhamento do desempenho do sistema, 

fornecendo subsídios para a correção de possíveis problemas construtivos e/ou 

operacionais. 

Os ensaios a serem realizados são análises físico-químicas e microbiológicas do 

efluente bruto e tratado, com frequência trimestral, com coleta de amostras seguindo a 

descrição dos métodos de preservação e armazenagem das amostras líquidas 

estabelecidas na ABNT NBR 10007/2004. 

Serão analisados os seguintes parâmetros físico-químicos e microbiológicos:  

• DBO 

• DQO 

• pH 

• Sólidos totais 

• Sólidos sedimentáveis 

• Óleos e graxas 

• Turbidez 

• Cor aparente 
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• Nitrogênio 

• Fósforo 

• Coliformes totais  

• Coliformes termotolerantes  

• Metais pesados (zinco, chumbo, cádmio, cromo, cobre, níquel e mercúrio). 

A demanda bioquímica de oxigênio (DBO) é um indicador do grau de poluição 

do líquido, pois mensura a quantidade de OD necessária para estabilizar a matéria 

orgânica, através de processos bioquímicos. Enquanto a DQO é utilizada na indicação de 

condições tóxicas e de presença de substâncias orgânicas biologicamente resistentes. 

O pH indica a condição de acidez, neutralidade ou alcalinidade do efluente. Seu 

controle é importante pois mudanças no pH fora da faixa de neutralidade podem afetar o 

metabolismo dos microrganismos responsáveis pelo tratamento do chorume. 

Os sólidos representam toda a matéria contida no líquido. Podem causar 

problemas estéticos, abrigam os microrganismos patogênicos, afetam o pH e são 

responsáveis pela adsorção de contaminantes e lodos.  

A turbidez reduz a penetração da luz, podendo ser causada por uma ampla 

variedade de materiais suspensos e também pode estar associada a compostos tóxicos e 

organismos patogênicos. 

O nitrogênio alterna-se entre várias formas e estados de oxidação, sendo que no 

lixiviado é predominante sua ocorrência na forma de nitrogênio orgânico e amônia. 

Constitui-se elemento indispensável ao desenvolvimento dos microrganismos, sendo 

importante principalmente nos casos de disposição em corpos aquáticos, devido à 

eutrofização. 

Semelhantemente, o fósforo apresenta importância na avaliação da produtividade 

biológica das águas superficiais, sendo um nutriente essencial ao desenvolvimento dos 

organismos.  

A presença de coliformes indica contaminação e a potencialidade de transmissão 

de doenças.  

Uma grande parte dos micropoluentes inorgânicos são tóxicos, especialmente os 

metais pesados. A capacidade de alguns desses metais de bioacumulação na cadeia trófica 

representa um risco para o ambiente e a saúde pública.  
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Nesse sentido, apesar de não ocorrer a disposição desse líquido no solo ou em 

corpos hídricos, essas análises são importantes para fornecer subsídios para a avaliação 

das condições operacionais do sistema, bem como servir de comparação com o 

monitoramento da qualidade da água subterrânea, caso ocorra algum problema na 

impermeabilização das células ou lagoas.   

 

3. RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS 

 

Este programa deverá ser executado por profissionais especialistas em coleta e 

análise de amostras de lixiviados, podendo ser contratada empresa especializada no 

assunto. As análises devem ser encaminhadas para serem realizadas em laboratórios 

certificados. Os materiais necessários a execução da metodologia proposta consiste em 

equipamentos de coleta e amostragem do lixiviado. 

 

4. CRONOGRAMA 

 

As coletas e análises deverão ser realizadas com frequência trimestral, a partir do 

momento em que ocorrer a produção e drenagem do lixiviado até a lagoa de 

acumulação/evaporação, conforme Quadro 1.  

 

Quadro 1 – Cronograma de execução do Programa de Monitoramento dos 

Líquidos Lixiviados 

Atividade 
Tempo (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Campanha de medição e análise do 

lixiviado   x   x   x   x 

Emissão de relatórios de monitoramento   x   x   x   x 

 

Este programa será executado durante toda a vida útil do aterro e também após o 

seu encerramento, seguindo a frequência de medições estabelecida. Este monitoramento 

servirá como indicador da estabilização do maciço de resíduos depositado na célula. 

Sendo assim, as campanhas de medição terão continuidade enquanto houver a geração de 

lixiviados. Recomenda-se o acompanhamento por período igual ao de operação. Neste 
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caso, até 35 anos após o encerramento do aterro. Contudo, a periodicidade das medições 

e o tempo de monitoramento poderá ser revisto em função da geração do lixiviado, em 

comparação a série histórica dos resultados a serem obtidos, a partir dos relatórios gerados 

por profissionais habilitados. 

Ressalta-se que o acompanhamento do adequado funcionamento e manutenção do 

sistema de drenagem dos líquidos lixiviados será contínuo, concomitantemente à 

supervisão da operação do empreendimento. 

 

5. RESULTADOS ESPERADOS  

 

A partir da execução deste programa espera-se alcançar os objetivos propostos, 

principalmente fornecer subsídios para acompanhar a adequada operação e fechamento 

do aterro sanitário, a partir dos resultados obtidos tanto da vazão de líquidos drenados, 

quanto da qualidade físico-química e bacteriológica do tratamento, para avaliar sua 

eficiência e possibilidades de reuso e/ou destinação desses líquidos, visando a 

minimização dos impactos ambientais.  

 

6. ENTIDADES E PÚBLICO ALVO 

 

• Empreendedor; 

• Colaboradores; 

• Empresas terceirizadas;  

• Instituições de Ensino e Pesquisa;  

• Órgãos Ambientais; 

• Sociedade civil. 

 

7. ORÇAMENTO E RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO 

PROGRAMA 
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A partir de pesquisa mercadológica relacionada ao setor, o custo previsto para 

execução deste programa no primeiro ano de operação do aterro sanitário é de 13.621,99 

reais. 

Levando em consideração que o empreendimento ainda não iniciou sua instalação 

e até que obtenha licença de operação, ressalta-se que o tempo decorrido pode impactar 

significativamente em mudanças no orçamento previsto para execução deste programa,  

A implementação deste programa é de responsabilidade do empreendedor e poderá 

ser executada pela Alfa Consultoria Ambiental e Projetos de Engenharia, empresas 

terceirizadas e laboratórios credenciados. 
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