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Resumo 

GERVAZONI, Maria Eduarda de Mattos. Avaliação do Tratamento de 
Lixiviado de Aterro Sanitário por Adsorção com Carvão Ativado 
proveniente da Cinza da Casca de Arroz e Ensaios de Fitotoxicidade. 
2017. 55 páginas. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Graduação em 
Engenharia Ambiental e Sanitária. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 
 
O lixiviado de aterro sanitário é um produto resultante da decomposição 
química, física e biológica da matéria orgânica, presente nos resíduos sólidos 
urbanos. Este efluente apresenta um alto potencial poluente devido a sua alta 
carga orgânica, baixa biodegradabilidade, presença de metais pesados e difícil 
tratamento em consequência de sua variada composição. Devido a suas 
características, o lixiviado apresenta risco de impacto ambiental e, deste modo, 
um tratamento adequado torna-se indispensável com o objetivo de que seus 
parâmetros químicos, físicos e biológicos atendam os valores limites 
estabelecidos pela legislação vigente. O objetivo deste trabalho foi avaliar o 
uso de carvão ativado para o pós-tratamento do lixiviado, avaliando a remoção 
de cor, DQO e fitotoxicidade. O experimento foi desenvolvido com o lixiviado 
bruto e com diluições nas concentrações de 75%, 50% e 25%, simulando 
possíveis tratamentos. Foram utilizados dois intervalos de reação. No intervalo 
de tempo 1, foram testados os tempos de reação de 1; 2; 3 e 4 horas; e no 
intervalo de tempo 2, foram testados os tempos de reação de 5; 15; 30; 45 e 60 
minutos. Os parâmetros analisados para avaliar a eficiência dos tratamentos 
foram cor, DQO e a fitotoxicidade com sementes de pepino (Cucumis sativus). 
Foi observado uma de redução máxima de 82,67% de cor para a amostra de 
lixiviado bruto (tratamento 1), 85,76% para o tratamento 2, 85,29% para o 
tratamento 3 e 87,19% para o tratamento 4. Para a DQO, foi obtida uma 
redução de 80% no tratamento 2, reduzindo de 1518,10mg/L para 246,54 mg/L. 
Em relação aos ensaios de fitotoxicidade, o lixiviado bruto apresentou índice de 
germinação de 157,03%. Pode-se constatar, assim, que os poluentes podem 
estar atuando como micronutrientes devido as suas baixas concentrações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Lixiviado de aterro sanitário; carvão ativado; tratamento; 
adsorção. 
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Abstract 

GERVAZONI, Maria Eduarda de Mattos. Evaluation of Sanitary Landfill 
Leachate Treatment by Adsorption with Activated Carbon from Rice Husk 
Ash and Phytotoxicity Assays. 2017. 55 pages. Course Conclusion Paper. 
Graduation in Environmental and Sanitary Engineering. Federal University of 
Pelotas, Pelotas. 

Landfill leachate is the result of the chemical, physical and biological 
decomposition of the organic matter. This effluent presents a high pollution 
potential because of the high organic load, low biodegradability, presence of 
heavy metals and difficult treatment due to its variable composition. Due to its 
characteristics, the leachate presents an environmental impact risk and an 
adequate treatment is required in order that its chemicals, physicals and 
biologicals parameters to reach the established limits by current legislation. The 
objective of this work was to evaluate the use of activated carbon for the post 
treatment of leachate, with removal of color and organic load. The experiment 
was developed with crude leachate, with dilutions of 75%, 50% and 25%, 
simulating possible treatments. Two reaction intervals were used. In time 
interval 1, were tested the reaction times of 1; 2; 3 and 4 hours; in time interval 
2, were tested the reaction times of 5; 15; 30; 45 and 60 minutes. The 
parameters analyzed to evaluate the efficiency of treatments were color, COD 
and phytotoxicity with cucumber seeds (Cucumis sativus). The results shows a 
maximum reduction of color of 77,56% for the crude leachate sample (treatment 
1), 79,51% for treatment 2, 75,46% for treatment 3 and 74,45% for treatment 4. 
In the COD analysis, a reduction of 80% was obtained in treatment 2, reducing 
from 1518,10 mg/L to 246,54 mg/L. In relation to the phytotoxicity tests, the 
crude leachate had a germination index of 157,03%. It can be observed that 
pollutants may be acting as micronutrients due to their low concentrations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Landfill leachate; activated carbon; treatment; adsorption. 
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1. Introdução 

 
O crescimento populacional, a industrialização e o elevado consumo de 

produtos acarretam o aumento da exploração dos recursos naturais e da 

geração de resíduos. Ainda que o avanço tecnológico e o uso de estratégias 

mais sustentáveis proporcionem um menor impacto ambiental, o alto volume de 

resíduos gerados é uma condicionante para o desenvolvimento sustentável das 

cidades. Consequentemente, com o propósito de garantir a preservação do 

meio ambiente, a qualidade ambiental e de vida, o gerenciamento correto 

destes resíduos se torna fundamental (BRASIL, 2010).  

 

Com a finalidade de evitar a contaminação do solo, da atmosfera e dos 

recursos hídricos, uma destinação final ambientalmente adequada dos 

resíduos sólidos se torna indispensável. Dentre os métodos de disposição final 

dos resíduos existentes, os Aterros Sanitários são considerados o método mais 

correto, tanto por serem mais econômico quanto por assegurarem o menor 

impacto ambiental possível (BOHDZIEWICZ e KWARCIAK, 2008). Segundo a 

NBR 8419/92, este método utiliza princípios de engenharia com o propósito de 

minimizar os impactos ambientais e resguardar a saúde e a segurança da 

população (ABNT, 1992). 

  

Nos aterros sanitários, devido a processos químicos, físicos e biológicos, 

a matéria orgânica presente nos resíduos passa por um processo de 

decomposição, dando origem ao chorume. O chorume, também conhecido 

como lixiviado ou percolado de aterro, é um líquido de cor escura e odor 

desagradável resultante da combinação da degradação da matéria orgânica, 

que ocorre também pela umidade dos resíduos e/ou água da chuva que infiltra 

nas células de disposição de resíduos.  

 

O lixiviado de aterro sanitário apresenta alto risco de impacto ambiental 

devido a sua elevada carga orgânica, presença de metais pesados, baixa 

biodegradabilidade, alta capacidade tóxica e difícil tratamento em 

consequência de sua composição variada – dependente do resíduo presente, 
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da idade do aterro, das condições ambientais, dos processos de degradação 

(SILVA, 2002).  

 

O lixiviado produzido em aterros sanitários é um efluente de alta 

resistência e apresenta parâmetros, tais como a demanda bioquímica de 

oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio (DQO), turbidez, amônia, 

sólidos suspensos, em níveis mais altos do que os encontrados no esgoto 

doméstico (SINGH e MITTAL, 2009). Sendo assim, o chorume possui um 

potencial poluidor maior que o esgoto doméstico, isto é, apresenta um risco 

maior à preservação ambiental e à saúde humana. Esse efluente necessita de 

tratamento com o propósito de evitar um impacto negativo no meio ambiente. 

Devido a isto, procura-se reduzir a taxa de concentração orgânica nesse líquido 

utilizando-se de diferentes formas de tratamento como os físico-químicos 

(precipitação química, adsorção) e biológicos (aeróbios e anaeróbios). 

 

Dentre os tratamentos físico-químicos, a adsorção tem demonstrado ser 

muito eficiente e viável, devido ao seu potencial de redução da carga orgânica, 

da cor, do odor, remoção de metais pesados, baixo custo, uso de materiais 

alternativos e, também, pela simplicidade de operação (MOHAN e PITTMAN, 

2006). Deste modo, materiais como os resíduos agrícolas, materiais 

descartados e minerais encontram-se em destaque no estudo de materiais 

como adsorventes alternativos, visto que, muitas vezes, esses materiais são 

abundantes e baratos. 

 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a eficiência do processo 

de adsorção analisando a redução da cor, carga orgânica e a fitotoxicidade de 

lixiviado do aterro sanitário.  
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar a eficiência da adsorção em carvão ativado na redução da cor, 

da carga orgânica e da fitotoxicidade do lixiviado de aterro sanitário antes e 

após os ensaios de adsorção.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar o chorume proveniente do aterro sanitário de 

Candiota/RS nos parâmetros pH, DQO e cor; 

 Avaliar a eficiência de adsorção com carvão ativado proveniente 

da casca de arroz na remoção de cor e DQO do lixiviado bruto; 

 Avaliar a eficiência de adsorção nas diferentes concentrações de 

carga orgânica do lixiviado de aterro sanitário; 

 Avaliar a fitotoxicidade do lixiviado bruto, a partir do uso de 

sementes de pepino (Cucumis sativus), antes e após os ensaios 

de adsorção. 
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3. Revisão Bibliográfica 

 

3.1 Resíduos Sólidos Urbanos 

 

A quantidade de resíduos gerada, uma das grandes adversidades 

atuais, aumenta anualmente devido ao elevado crescimento populacional em 

conjunto ao excessivo consumo da sociedade moderna. Esta questão é 

discutida mundialmente e retrata um problema ambiental contemporâneo, ou 

seja, é um desafio que a sociedade deve enfrentar. Assim, com o intuito de 

reduzir a geração destes resíduos, conferências mundiais, como a Rio 92, 

incorporam princípios de desenvolvimento sustentável e os órgãos 

governamentais responsáveis são legalmente cobrados a implantar medidas 

tanto como a Política de Gerenciamento de Resíduos quanto com a 

conscientização da população (BRASIL, 1992). 

 

Segundo a Lei Federal 12.305 (BRASIL, 2010) que institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, a gestão dos resíduos sólidos urbanos 

(RSU) engloba as etapas de coleta, coleta seletiva, recuperação, reciclagem, 

tratamento e disposição final. Conforme esta legislação federal, a gestão e o 

manejo dos RSU é responsabilidade do poder público. Assim, iniciativas como 

a redução da geração dos resíduos, o reaproveitamento destes, a coleta 

seletiva, o incentivo a criação e ao desenvolvimento de cooperativas e outras 

formas de associação de catadores de materiais recicláveis são alternativas 

implantadas que visam o reaproveitamento máximo dos resíduos recicláveis e 

também a diminuição da quantidade de resíduos destinados incorretamente a 

lixões, aterros controlados e dos resíduos destinados aos aterros sanitários 

(PERS – RS, 2014). 

 

Ainda que o desenvolvimento de técnicas e tecnologias mais 

sustentáveis tenha como objetivo a preservação do meio ambiente, tanto os 

padrões de consumo atuais quanto a obsolescência dos produtos são 

desfavoráveis para o desenvolvimento sustentável e contribuem para o 

aumento da geração de resíduos. Desta maneira, em decorrência da 

descartabilidade dos produtos – consequência da redução da vida útil – e do 
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excessivo consumismo, observam-se grandes mudanças na composição e 

características destes resíduos (JACOBI e BESEN, 2011). 

 

Segundo a NBR 10.004/04, os resíduos sólidos são definidos como: 

“Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de 
atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, 
agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os 
lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles 
gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem 
como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o 
seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou 
exijam para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em 
face de melhor tecnologia disponível.” 

 

Os resíduos sólidos urbanos, de acordo com a PNRS (BRASIL, 2010), 

são representados pelo conjunto dos resíduos domiciliares (provenientes das 

residências urbanas e suas atividades) e dos resíduos de limpeza urbana 

(proveniente da limpeza das cidades). Entre os seus objetivos apresentados na 

PNRS (BRASIL, 2010), podemos citar a não geração, a redução, a reciclagem, 

o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos. Apesar disso, segundo o Panorama de Resíduos 

Sólidos (ABRELPE, 2016), a quantidade de resíduos sólidos gerada 

(kg/hab/dia) cresce a cada ano em nosso país. A Tabela 1 nos mostra a 

situação do Brasil, da região sul e do estado do Rio Grande do Sul no ano de 

2015. 

 

Tabela 1 – Geração, Coleta e Disposição Final de RSU em 2015, em t/d. 

2015 Brasil  Região Sul  Rio Grande do Sul  

RSU Geração Total 218.874 22.586 8.738 

Coleta Total 198.750 21.316 8.224 

Disposição 

Final 

Aterro Sanitário 116.631 15.105 5.807 

Aterro Controlado 47.942 3.899 1.446 

Lixão 34.177 2.312 971 

Fonte: Adaptado de ABRELPE (2016) 

 

Em relação à composição gravimétrica dos RSU coletados no Brasil, 

segundo uma estimativa do IBGE (2010), 31,9% é material reciclável, 51,4% é 

matéria orgânica e 16,7% são considerados outros. Ainda que grande parte 

dos RSU possua, atualmente, uma destinação final adequada, muitos resíduos 

que são encaminhados para uma destinação final ainda podem ser 
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reaproveitados. Iniciativas, como a coleta seletiva e a compostagem, 

aproveitam e reciclam, quando possível, os RSU que seriam descartados. Em 

consequência, temos a diminuição do volume de RSU reaproveitáveis que 

recebem uma destinação final adequada. O ideal seria que somente os rejeitos 

(resíduos sólidos que não possuem mais nenhuma possibilidade de 

tratamento/recuperação) fossem encaminhados para uma destinação final 

adequada (BRASIL, 2010). 

 

Entre os métodos ambientalmente adequados para a destinação final do 

RSU, o aterro sanitário é a melhor opção atualmente. Assim, escolhendo este 

método, busca-se minimizar o impacto sobre o meio ambiente e sobre a saúde 

da população, evitando problemas como o desenvolvimento de vetores de 

doenças, insalubridade, mau cheiro, a contaminação do solo e corpos d’água 

(CAVALCANTI, 2013). 

 

3.2 Disposição Final dos Resíduos Sólidos Urbanos 

 

Devido à alta depleção e degradação dos recursos naturais, tornou-se 

necessária a busca por um desenvolvimento sustentável a fim de possibilitar 

uma maior preservação do meio ambiente e uma melhor qualidade de vida à 

sociedade. Desta forma, ainda que todas as etapas da gestão de RSU estejam 

associadas à problemas de saúde (GIUSTI, 2009), a legislação e os planos de 

gerenciamento buscam, a partir de diferentes estratégias, as melhores opções 

para a disposição destes resíduos visando o menor impacto possível sobre o 

ambiente e população.  

 

Com relação à disposição final de resíduos e rejeitos no solo, segundo a 

PNRS, no Brasil, as três principais formas que ocorrem são: aterro sanitário, 

aterro controlado e lixões. Contudo, ainda de acordo com a PNRS (BRASIL, 

2010), os métodos de disposição em lixões e aterros controlados são 

considerados inadequados e devem ser eliminados. Estes métodos não são 

considerados corretos devido à falta da utilização de técnicas eficientes que 
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evitem a contaminação do ambiente e garantam a saúde pública (BRASIL, 

2010).  

 

Nos lixões, a disposição de RSU é feita diretamente no solo, o solo não 

possui nenhum sistema de proteção. Os produtos gerados pela decomposição 

dos resíduos orgânicos, chorumes e gases, não possuem nenhum tratamento, 

favorecendo a proliferação de vetores causadores de doenças (BELI et al., 

2005). Os aterros controlados não se diferem muito dos lixões, sua única 

medida de segurança é o recobrimento dos resíduos, periodicamente, com 

uma camada de terra. Apesar destas formas de disposição serem incorretas, 

no Brasil, do RSU total gerado em 2015, 24,1% e 17,2% foi destinado a aterro 

controlado e lixões, respectivamente (ABRELPE, 2016). 

 

Como técnicas de tratamento, a fim de reduzir-se a quantidade de 

resíduos que será disposta em aterros sanitários, temos a digestão anaeróbia e 

a incineração. A digestão anaeróbia consiste na degradação dos resíduos 

orgânicos a partir da ação de microorganismos anaeróbios. Neste método, 

também podemos ter a geração de energia a partir do biogás, um de seus 

produtos finais (PROSAB, 2003).  

 

De acordo com a NBR 11175/90 da ABNT, a incineração é uma técnica 

de oxidação dos resíduos em elevadas temperaturas, ou seja, é o equivalente 

a uma combustão controlada dos resíduos. Durante este processo, devido à 

alta temperatura, o peso é reduzido e o volume pode ser reduzido cerca de 

90% (LEMOS, 1997) e, com a queima destes, há geração de gases, cinzas e 

calor (SANTOS, 2011). Os gases gerados a partir da combustão dos resíduos 

podem ser utilizados para a produção de energia e, antes de serem lançados 

na atmosfera, necessitam de tratamento para amenizar a poluição atmosférica. 

Apesar da alta redução do volume e do peso dos resíduos, esta técnica não 

pode ser considerada como destinação final, pois ainda há necessidade de 

dispor seus efluentes sólidos e semi-sólidos (escória, cinzas e lamas) em um 

aterro sanitário (SANTOS, 2011). 
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O aterro sanitário é considerado a técnica ambientalmente mais 

adequada de destinação de RSU, pois possui medidas de prevenção de 

impactos, sendo assim considerado mais seguro e eficiente, este sistema é 

amplamente utilizado, também, devido ao seu custo-benefício favorável 

(BOHDZIEWICZ e KWARCIAK, 2008). De acordo com a NBR 8419/92, esta 

técnica utiliza-se dos fundamentos de engenharia para confinar os resíduos e 

reduzi-los ao menor volume permissível e, a partir de procedimentos 

mitigatórios como a impermeabilização do solo, compactação e aterramento do 

resíduo, sistema de drenagem de gases, chorume e águas pluviais, sistema de 

tratamento de percolado, pretende-se evitar impactos ambientais. Todavia, 

necessita-se encontrar uma área apta a acomodar esse tipo de processo, bem 

como realizar o tratamento dos componentes produzidos (chorume e gases), e, 

também, monitorar o aterro sanitário por cerca de 30 anos após seu 

fechamento, pois ainda pode-se estar produzindo biogás (OBLADEN, et al., 

2009). 

 

O aterro sanitário é, atualmente, a técnica mais segura de destinação 

final dos resíduos, ainda assim, a partir da decomposição da matéria orgânica 

presente nos resíduos dispostos ocorre a geração de gases e efluentes que 

apresenta elevado risco de impacto ambiental. O chorume é considerado 

extremamente poluente e altamente nocivo ao meio ambiente. Sendo assim, 

este efluente necessita de tratamento a fim de se atenuar ou anular os 

possíveis impactos ambientais, evitando danos ao meio ambiente, em 

particular à saúde e à segurança pública. 

 

3.3 Lixiviado de Aterro Sanitário 

 

Com o intuito de aumentar a eficiência e a vida útil do aterro sanitário, o 

RSU descarregado é compactado, com o uso de um trator esteira, e confinado, 

utilizando-se de um material inerte para sua cobertura, de preferência 15 a 20 

cm de argila. Devido a processos físicos, químicos e biológicos, o resíduo 

orgânico contido no RSU encontra-se em decomposição, originando, por 

conseguinte, contaminantes líquidos e gasosos que ficam retidos no interior do 
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aterro sanitário. Em virtude disso, é utilizado um sistema de drenagem com o 

intuito de evitar explosões, que podem ocorrer em consequência da alta 

volatilidade dos gases e contaminação do solo e lençol freático, em 

consequência da alta carga orgânica do lixiviado, assim, retiram-se esses 

contaminantes para a seu tratamento. Os contaminantes gasosos, como o 

metano e o dióxido de carbono, são direcionados e queimados na superfície do 

aterro. Já o contaminante líquido, provenientes da umidade e da decomposição 

dos resíduos orgânicos juntamente com a precipitação que infiltra no aterro 

sanitário, pode ser recirculado dentro do aterro ou coletados para a realização 

de seu tratamento (SERAFIM et al., 2003).  

 

 O líquido proveniente da decomposição do resíduo orgânico é conhecido 

como lixiviado (chorume ou percolado) e apresenta uma composição complexa 

e variada. As características químicas, físicas e biológicas do lixiviado são 

determinadas tanto pelo tipo, quantidade e estágio de decomposição dos 

resíduos dispostos quanto pelas características do aterro, como a idade, 

localização, clima da região, profundidade, tipo de operação (BARALDI, 2003; 

CHRISTENSEN et al., 2001; KAWAHIGASHI, 2012). Assim, de acordo com 

Pohland e Harper (1985) apud Telles (2010), após a entrada dos resíduos no 

aterro sanitário dá-se início ao processo de estabilização dos resíduos e, por 

consequência, ocorre a formação do chorume. Há diferentes taxas de 

concentração dos componentes químicos neste processo (Figura 1) e, segundo 

os mesmos autores, este processo de estabilização pode ser descrito em cinco 

fases: 

 Fase I: Ajustamento Inicial. Disposição recente dos resíduos no aterro e 

acúmulo de umidade. Fase aeróbia, os resíduos orgânicos 

biodegradáveis sofrem decomposição a partir dos microorganismos. 

Ocorre o aumento da temperatura da célula; 

 Fase II: Transição. A fase aeróbia é substituída pela fase anóxica ou 

anaeróbia. Ocorre a hidrólise da matéria orgânica e a formação do 

lixiviado; 

 Fase III: Formação de Ácidos. Produção de ácidos voláteis a partir da 

decomposição microbiana de compostos biodegradáveis após a 
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hidrólise dos resíduos. Apresenta alta concentrações de DQO, redução 

do pH e consumo de nutrientes devido ao crescimento microbiológico; 

 Fase IV: Metanogênese. Os compostos intermediários (formados na 

fase III) são convertidos em metano e dióxido de carbono. Esta fase 

pode durar dezenas de anos, sendo necessário o monitoramento devido 

à geração de gases; 

 Fase V: Maturação Final. Devido à baixa quantidade de nutrientes 

disponíveis, a degradação do substrato é estacionária. A produção de 

gases diminui e o chorume apresenta constituintes com características 

de pós-estabilização.  

Figura 1 – Fases de estabilização dos Resíduos Sólidos Urbanos.  
Fonte: adaptado de POHLAND e HARPER (1985) apud TELLES (2010). 
 

As cinco fases apresentadas ocorrem simultaneamente dentro do aterro, 

ou seja, enquanto os resíduos depositados mais recentemente encontram-se 

na primeira fase, resíduos mais antigos, já depostos e cobertos, encontram-se 

numa fase de estabilização mais avançada. A duração de cada fase, como a 

composição do lixiviado, é determinada pelos resíduos dispostos e pelas 

características do aterro. De acordo com Christensen (2001), os lixiviados 

podem conter poluentes como metais pesados (Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn), alta 

carga orgânica, macropoluentes inorgânicos (Ca2+, Fe2+, Mg2+, K+, NH4
+, Crˉ, 

SO4ˉ), compostos xenobióticos. Podemos observar na Tabela 2, a alta 

diversidade das características dos lixiviados gerados em aterros brasileiros e, 
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na Tabela 3, a diferença dos valores dos parâmetros observados em aterros 

novos e aterros mais velhos. 

 

Tabela 2 – Variação da composição do lixiviado gerado em aterros sanitários brasileiros. 

Parâmetros* Faixa Máxima Faixa Mais Provável FVMP (%) 

Alcalinidade total 750 - 11.400 750 - 7.100 69 
Dureza 95 - 3.100 95 - 2.100 81 
Condutividade 2.950 - 2.500 2.950 – 17.660 77 
DBO < 20 - 30.000 < 20 - 8.600 75 
DQO 190 - 80.000 190 - 22.300 83 
Óleos e graxas 10 - 480 10 - 170 63 
Fenóis 0,9 - 9,9 0,9 - 4,0 58 
NTK 80 - 3.100 Não há - 
N - amoniacal 0,4 - 3.000 0,4 - 1.800 72 
N - orgânico 5 - 1.200 400 - 1.200 80 
N - nitrito 0 - 50 0 - 15 69 
N - nitrato 0 - 11 0 - 3,5 69 
P - total 0,1 - 40 0,1 -15 63 
pH 5,7 - 8,6 7,2 - 8,6 78 
Sulfeto 0 - 35 0 - 10 78 
Sulfato 0 - 5.400 0 - 1.800 77 
Cloreto 500 - 5.200 500 - 3.000 72 
Sólidos totais 3 200 - 21.900 3 200 - 14.400 79 
Sólidos totais fixos 630 - 20.000 630 - 5.000 60 
Sólidos totais voláteis 2 100 - 14 500 2.100 - 8.300 74 
Sólidos suspensos totais 5 - 2.800 5 - 700 68 
Sólidos suspensos voláteis 5 - 530 5 - 200 62 
Ferro 0,01 - 260 0,01 - 65 67 
Manganês 0,04 - 2,6 0,04 - 2,0 79 
Cobre 0,005 - 0,6 0,05 - 0,15 61 
Níquel 0,03 - 1,1 0,03 - 0,5 71 
Cromo 0,003 - 0,8 0,003 - 0,5 89 
Cádmio 0 - 0,26 0 - 0,065 67 

*Todas as unidades são representadas em mg/L, com exceção do pH, que é adimensional, e 
da condutividade, que é medida em µS/cm.  
FVMP: Frequência de Ocorrência dos Valores Mais Prováveis. 
Fonte: Adaptado de SOUTO e POVINELLI (2007).  
 

Tabela 3 - Parâmetros observados em aterros novos e aterros maduros. 

Parâmetros* Aterros Novos (< 2 anos) Aterros Maduros (> 10 anos) 

pH 4,5 – 7,5 6,6 – 7,5 
Alcalinidade 1.000 – 10.000 200 – 1.000 
Dureza total 300 – 10.000 200 – 500 
DBO 2.000 – 30.000 100 – 200 
DQO 3.000 – 60.000 100 – 500 
COT 1.500 – 20.000 80 – 160 
N - amoniacal total 10 – 800 20 – 40 
N - orgânico 10 – 800 80 – 120 
Nitrato 5 – 40 5 – 10 
Ortofosfato 4 – 80 4 – 8 
P - total 5 – 100 5 – 10 
Sulfato 50 – 1.000 20 – 50 
Sólidos Suspensos T otais 200 – 2.000 100 – 400 
Cl- 200 – 3.000 100 – 400 
Na 200 – 2.500 100 – 200 
K 200 – 1.000 50 – 400 
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Mg 50 – 1.500 50 – 200 
Ca 200 – 3.000 100 – 400 
Fe Total 50 – 1.200 20 – 200 

*Todas as unidades são representadas em mg/L, com exceção do pH que é adimensional. 
Fonte: Adaptado de SOUTO (2009) apud TCHOBANOGLOUS, THEISEN e VIGIL (1993).  

  

Assim, devido à alta diversidade de compostos orgânicos, inorgânicos e 

metais pesados, o chorume apresenta grande potencial de impacto ambiental, 

pois grande parte destes constituintes podem ser tóxicos e capazes de causar 

um impacto negativo no meio ambiente. A contaminação dos recursos hídricos 

é a situação de maior risco, pois apresenta um impacto severo e, devido ao 

curso natural dos corpos d’água, este contaminante pode ser rapidamente 

disperso, sendo capaz de afetar a fauna, flora e, também, o ser humano, 

mesmo a quilômetros de distância do local de contaminação. 

 

3.3.1 Impactos Ambientais 

 

Normalmente, o lixiviado de aterro sanitário apresenta elevadas 

concentrações de matéria orgânica, nutrientes, patógenos e metais pesados, e, 

devido a isso, pode causar a poluição do solo e dos recursos hídricos. Desta 

forma, a coleta e um tratamento adequado são indispensáveis (RASTOGI, 

HOODA e NADAL, 2014). 

 

Um tratamento ineficiente ou inadequado do chorume representa um alto 

risco ambiental, pois, caso ocorra o lançamento deste efluente em corpos 

hídricos ou diretamente no solo, resultará na contaminação do solo e da água. 

Uma vez lançado no solo, o chorume afeta a qualidade do solo do local, 

degrada o ecossistema presente, infiltra e pode atingir o lençol freático e 

aquífero. Segundo Sisinno (2002), quando o chorume é lançado em corpos 

d’água ou quando atinge o mesmo, devido a sua alta carga orgânica, pode 

afetar a qualidade e a disponibilidade desse recurso, alterando a DBO e a DQO 

da água, interferindo negativamente na fauna e flora macro e microscópica. 

Além disso, os contaminantes químicos contidos no chorume também podem 

comprometer o uso dos corpos hídricos e da biota aquática, e apresentam um 

risco de intoxicação para a população. 
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Para avaliar o potencial tóxico, o potencial de contaminação e a 

presença de compostos tóxicos em lixiviados, é feita a análise de diversos 

parâmetros. Na literatura, encontra-se uma grande variedade de parâmetros 

que estão sendo utilizados para analisar e avaliar o lixiviado. De acordo com 

Mendes (2004), os parâmetros mais utilizados na análise da caracterização do 

lixiviado são pH, metais pesados e DBO. Ainda assim, análises mais 

detalhadas para avaliar o potencial de impacto são necessárias.  

 

Com o intuito de estabelecer condições, parâmetros, padrões e diretrizes 

que devem ser obedecidas no lançamento de efluentes em corpos de água 

receptores, o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA criou a 

resolução nº 430/2011, e o Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA, 

criou a resolução nº 355/2017. Assim, ficam estabelecidos parâmetros como 

pH, temperatura, vazão, DBO, DQO, valores máximos de metais. Estas 

resoluções não contemplam efluentes lançados no solo, contudo, caso seja 

disposto no solo, este efluente não pode poluir e contaminar águas superficiais 

e subterrâneas.  

 

De acordo com a UNEP (2015), as consequências do lançamento de 

efluentes não tratados ou tratados inadequadamente podem ser classificadas 

em três grupos:  

 Efeitos negativos no meio ambiente; 

 Efeitos prejudiciais à saúde humana; 

 Efeitos com potenciais de afetar as atividades econômicas. 

 

Em relação aos efeitos negativos causados no meio ambiente, podemos 

associá-los à redução da biodiversidade, de áreas recreativas, à degradação 

de ecossistemas e corpos hídricos, poluição ou contaminação na captação de 

água para o abastecimento humano, ao aumento de gases de efeito estufa. 

Sendo assim, tanto o despejo inadequado de efluentes quanto a falta de 

saneamento básico estão relacionados a diversos problemas ambientais 

(IBGE, 2011). Desta forma, o aumento de doenças pela redução da qualidade 

da água, pela ingestão de alimentos contaminados (peixes, vegetais, e outros 
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alimentos que tiveram contato com a água poluída) e a proliferação de vetores, 

estão entre os possíveis impactos negativos na saúde humana. 

 

Em relação aos efeitos com potenciais de afetar a economia, toda a 

atividade produtiva que necessite ou dependa da utilização de água de um 

corpo hídrico, se este recurso for comprometido, esta atividade poderá ser 

prejudicada. Caso isto aconteça, pode ocorrer a redução da produtividade 

industrial e agrícola, a desvalorização de produtos que entrem em contato com 

a água deste corpo hídrico (mariscos, peixes, bovinos, irrigação de culturas), o 

aumento do custo do tratamento de água, aumento de custos relacionados à 

assistência médica, a diminuição do turismo local (UNEP, 2015). 

 

Consequentemente, a escassez de água, o estresse provocado pela 

poluição, a contaminação do solo e corpos hídricos podem afetar o 

abastecimento público, o ecossistema, a economia, a saúde, a produção de 

alimentos, a recreação e a segurança da população (IBGE, 2011). Desta forma, 

evidencia-se a necessidade de tratamento do chorume a fim de manter a 

qualidade do meio ambiente, preservando-o e assegurando a saúde do ser 

humano. 

 

3.4 Tratamentos do Lixiviado  

 

 Devido a sua composição variável, o percolado de aterro é um líquido de 

difícil tratamento e é considerado um grande desafio na gestão dos aterros 

sanitários. Não há um tratamento ou uma técnica mais apropriada para tratar o 

chorume, o seu tratamento irá depender das características dos resíduos que 

estão em decomposição e, consequentemente, lhe dando origem, da qualidade 

do tratamento que se deseja obter para poder fazer o lançamento e a 

disposição no meio ambiente (KAWAHIGASHI, 2012).  

 

Segundo Silva (2002) quando os microorganismos, principais responsáveis 

pelos processos de degradação, enfrentam elevada dificuldade ou 

incapacidade de degradar ou transformar certas substâncias químicas na 
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natureza é um indicativo de recalcitrância ou persistência no meio ambiente. A 

difícil biodegradação destes compostos pode estar relacionada a: 

 Estrutura química complexa, sem grupos funcionais ativos; 

 Ação tóxica sobre os microorganismos, inativando enzimas 

responsáveis pelo metabolismo celular; 

 Difícil acesso das enzimas extracelulares e metabolização, pois podem 

se tornar pouco acessível por causa de sua capacidade de complexar 

ou interagir com elementos e compostos químicos. 

 

De acordo com Kawahigashi (2012), as substâncias húmicas podem ser 

associadas à recalcitrância do lixiviado, também são relacionadas, 

frequentemente, ao parâmetro de cor verdadeira sendo descritas como 

responsáveis à coloração escura. Essas substâncias são resultantes da 

decomposição de animais e vegetais, possuem alto peso molecular e complexa 

estrutura química. 

 

Sendo assim, a eficiência do tratamento irá depender tanto das 

características do chorume quanto da técnica que está sendo utilizada. Desta 

forma, para um lixiviado novo, tratamentos através de sistemas biológicos e 

aeróbios são eficientes. Contudo, para um lixiviado mais antigo com alta 

concentração de compostos recalcitrantes, há necessidade de se fazer um 

tratamento prévio (FERREIRA, 2001). 

 

Os processos que envolvem os tratamentos do lixiviado são, 

basicamente, separados em dois grupos, os tratamentos físico-químicos 

(oxidação química, coagulação-floculação, adsorção) e os tratamentos 

biológicos (lodos ativados, lagoas aeróbias/anaeróbias/facultativas). Ainda 

assim, devido à alta dificuldade de tratamento do chorume, é comum utilizar-se 

de ambos os grupos de tratamento. 
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3.5 Recirculação do Lixiviado 

 

Além dos tratamentos citados anteriormente, também podemos salientar 

a recirculação do chorume nas células do aterro sanitário. Esta técnica consiste 

na reinserção do chorume no sistema de drenagem e é considerada uma 

medida de tratamento in-situ (MORAIS, 2005; POHLAND e HARPER, 1985). 

Por acarretar o aumento da distribuição de nutrientes, substratos e bactérias, 

este método tem sido empregado para acelerar o processo de estabilização da 

parcela biodegradável dos resíduos, ou seja, provoca alterações na velocidade 

de degradação dos resíduos orgânicos (BARALDI, 2003; SILVA, 2002).  

 

Este procedimento acelera o processo de estabilização do chorume, 

reduz o volume do percolado, reduz o custo do tratamento do chorume e deve 

ser controlado a fim de maximizarem-se os efeitos deste procedimento 

(BARALDI, 2003; POHLAND e HARPER, 1985). Entre as vantagens 

apresentadas por esta técnica, podemos citar a estimulação da metanogênese, 

a otimização dos processos de hidrólise, a redução do período de formação do 

metano (FRANCOIS et al., 2007), a redução do custo do tratamento e a 

diminuição do tempo necessário para a estabilização do chorume, de 15 a 20 

anos para 2 a 3 anos (POHLAND e HARPER, 1985). A influência da 

recirculação do chorume no aterro sanitário e as diferenças entre os 

parâmetros do chorume de uma célula com recirculação e uma célula sem 

recirculação são apresentadas na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Valores médios dos parâmetros físico-químicos analisados na influência da 
recirculação de chorume em um aterro sanitário. 

Parâmetro* Lagoa de Recirculação Célula com Recirculação Célula sem recirculação 

pH 7,92 8,4 8,4 
Condutividade 8.650 20.090 25.500 
Alcalinidade Total 1.820 10.994 7.969,8 
DQO 899,6 3.081 23.744 
DBO 93,9 176 930 
Sólidos Totais 5.340 8.991 29.360 

*Todas as unidades são representadas em mg/L, com exceção do pH, que é adimensional, e 
da condutividade, que é medida em µS/cm. 
Fonte: Adaptado de Baraldi (2003). 
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3.6 Adsorção 

 

 O processo de adsorção é um fenômeno de superfície com interações 

físico-químicas e ocorre quando um componente em fase fluida (líquida ou 

gasosa) se liga a superfície de um componente em fase sólida. A fase líquida 

ou gasosa, que se une à superfície, é chamada de adsorvato e a fase sólida é 

chamada de adsorvente, componente que retém o adsorvato.  

 

 Há duas forças envolvidas no processo de adsorção, a força química 

(adsorção química) onde as forças envolvidas são forças de valência, 

presentes na formação dos compostos químicos, sendo comumente 

irreversível; e a força física (adsorção física) onde as forças envolvidas são as 

forças intermoleculares (Van der Waals), não apresentando grandes mudanças 

no orbital eletrônico das espécies envolvidas (BRINQUES, 2005). Desta forma, 

a adsorção pode ser representada pela seguinte reação geral: 

 

𝐴 + 𝐵 ↔ 𝐴. 𝐵     Equação 1 

Onde: 

A é o adsorvente, B é adsorvato e A.B é o composto adsorvido. 

 

Segundo Brinques (2005), há um grande número de adsorventes 

comerciais, entre eles, podemos citar a sílica gel, alumina ativada, o carvão 

ativado, quitina, quitosana e os zeólitos. Portanto, para escolher um adsorvente 

eficaz, devem-se observar as diferentes propriedades de adsorção de cada 

material.   

 

Desta forma, segundo os autores Kuroda et al. (2005) e Brinques (2005), 

a capacidade adsortiva de cada material está relacionada aos fatores 

intrínsecos do adsorvente (estrutura interna, forma, volume, distribuição dos 

poros, química da superfície, modo de ativação do material, teor de cinzas) e, 

também, às condições experimentais (pH, tempo de contato entre adsorvente e 

adsorvato, características do efluente), estes fatores têm a capacidade de 

dificultar ou facilitar o processo adsortivo. 
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Sendo assim, pelo fato de o chorume apresentar diversas espécies 

químicas (iônicas ou inorgânicas), este efluente pode ser tratado com materiais 

adsorventes, pois estas espécies são passíveis de serem adsorvidas em 

matrizes sólidas. Dentre os materiais testados como adsorventes, o carvão 

ativado é o que tem maior destaque, pois apresenta resultados mais 

satisfatórios (MORAIS, 2005). 

 

3.6.1 Carvão Ativado 

 

Considerado o adsorvente mais utilizado (KAWAHIGASHI, 2012), o 

carvão ativado é um material carbonáceo e é caracterizado por possuir área 

superficial interna e porosidade altamente desenvolvidas, permitindo que 

moléculas tanto na fase líquida quanto gasosa sejam adsorvidas, apresentando 

uma redução no odor, na mutageinicidade, toxicidade, remoção de cor, 

remoção de carbono orgânico (SNOEYINK, SUMMERS, 1999) e têm 

apresentado uma eficácia entre 50-70% na remoção de DQO (COUTINHO et 

al., 2000; SANJAY et al., 2013) em lixiviado de aterro sanitário. 

 

Com o intuito de remover poluentes orgânicos e inorgânicos, a adsorção 

por meio do emprego de carvão ativado para o tratamento de efluentes vem 

sendo largamente empregado devido à grande área de superfície, estruturas 

dos microporos e alta capacidade de adsorção e reatividade (KURNIAWAN et 

al., 2006; KAWAHIGASHI, 2012). Segundo Brinques (2005), esse adsorvente é 

produzido pela decomposição térmica de materiais vegetais, como cascas, 

caroços, madeira, entre outros materiais, seguida pela ativação com vapor ou 

dióxido de carbono a alta temperatura, é um material microcristalino, possui 

uma superfície apolar, tende a ser hidrofóbico e organofílico e apresenta, 

geralmente, uma área superficial entre 30 a 1200 m².gˉ¹ e um diâmetro entre 10 

a 60 Å. O carvão ativado é o resultado de uma complexa inter-relação, desta 

forma, a adsorção em carvão ativado depende de fatores externos, das 

propriedades do adsorvato e do adsorvente (BRINQUES, 2005; KURODA et 

al., 2005).  
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3.7 Ecotoxicidade 

 

 Por apresentar em sua composição uma grande complexidade e 

variedade de compostos, o lixiviado apresenta uma alta capacidade tóxica e, 

além de suas análises físico-químicas, é recomendada a realização de ensaios 

ecotoxicológicos com o intuito de complementar a caracterização deste 

efluente (MENDES, 2004; SILVA, 2002). 

  

 As técnicas de tratamento utilizadas, segundo Silva (2002), não 

asseguram que o efluente sempre estará desprovido de toxicidade. Desta 

forma, os ensaios ecotoxicológicos fazem o controle da toxicidade do efluente e 

se o modifica, caso necessário, com o objetivo de torná-lo compatível com o 

padrão de lançamento exigido e com as características do corpo receptor, sem 

causar efeitos tóxicos no ecossistema presente. 

  

 Os ensaios ecotoxicológicos atuam como um método capaz de 

identificar e avaliar possíveis problemas ambientais causados pela inserção 

deste efluente tóxico no meio ambiente (SANTOS NETO et al., 2006). Além 

disso, estes ensaios visam observar as interações biológicas do organismo 

com o efluente e a influência deste efluente sobre o crescimento, metabolismo, 

reprodução, taxa de natalidade, mutações e mortalidade dos organismos 

(SILVA, 2002). Entretanto, estes ensaios não são suficientes para avaliar o 

potencial de risco ambiental do contaminante, é necessário realizar análises 

físico-químicas para obter uma avaliação mais completa de quais substâncias 

estão afetando o ecossistema (COSTA et al., 2008; SAAR, 2002). 

 

 Os efeitos causados podem ser classificados em crônicos e agudos. A 

toxicidade crônica é definida como uma resposta a um estímulo prolongado, 

abrangendo parte ou todo o ciclo de vida do organismo-teste. A toxicidade 

aguda, por outro lado, corresponde a uma resposta severa e rápida dos 

organismos-teste, com um período de exposição considerado curto, de 0 a 96 

horas de exposição (SANTOS NETO et al., 2006; SILVA, 2002). 



4. Material e Métodos 

 

O estudo foi desenvolvido no Laboratório de Análise de Águas e 

Efluentes do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária (EAS), localizado na 

sala 102 no Centro de Engenharias (CEng) da Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel). Os experimentos foram realizados no período de março a agosto de 

2017. 

 

4.1 Preparação do Carvão Ativado Produzido a partir da Cinza da Casca 

de Arroz 

 

 O carvão ativado utilizado neste estudo é proveniente da cinza da casca 

de arroz, fornecida por indústria local, e sua ativação foi desenvolvida no 

laboratório de Análise de Águas e Efluentes. A metodologia utilizada foi 

adaptada dos trabalhos de Deng et al. (2011), Oliveira (2008) e Gonçalvez et 

al. (2007), que também produziram carvão ativado a partir de materiais 

semelhante. 

 

 O processo de ativação do material in natura foi realizado com Hidróxido 

de Sódio, na proporção 1:1 (NaOH/material), e dissolvido em 30mL de água 

destilada. A fim de obter-se um material homogeneizado, as amostras foram 

colocadas em contato dinâmico no equipamento Jar Test, para realizar a 

agitação do material, a temperatura ambiente por 24 horas. Posteriormente, as 

amostras foram lavadas com água com o objetivo de alcançar um pH neutro e 

para retirar os íons presentes. Em seguida, o material foi seco em estufa a 

110ºC por uma hora.  

 

A Figura 2 ilustra a técnica de Microscopia Eletrônica de Varredura 

(MEV), desenvolvida em outros estudos realizados no Laboratório de Águas e 

Efluentes, da cinza da casca de arroz e do carvão ativado produzido a partir 

deste material com diferentes aproximações. As imagens da cinza da casca de 

arroz possuem uma aproximação de 50 vezes (a) e 100 vezes (b); e o carvão 

ativado da cinza da casca de arroz possui uma aproximação de 500 vezes (c) e 

2500 vezes (d). 
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(a) (b) 

 
(c) (d) 

Figura 2 – Imagens de MEV da Cinza proveniente da casca de arroz (a) e (b); e carvão ativado 
da cinza da casca de arroz (c) e (d). 

  

As imagens do carvão ativado por NaOH (Figura 2c e 2d) apresentam 

uma superfície irregular e heterogênea com estrutura porosa bem 

desenvolvida. Além disso, o carvão ativado produzido possui apresenta área 

superficial maior do que a cinza da casca de arroz. Desta forma, o aumenta a 

superfície de contato do adsorvato com o adsorvente, contribuindo, assim, para 

melhores resultados no desempenho do adsorvente. 

 

4.2 Lixiviado Utilizado 

  

Para a realização dos experimentos, foi utilizado o lixiviado bruto do 

Aterro Metade Sul (AMS), localizado no interior da mina da Companhia 

Riograndense de Mineração (CRM), no município de Candiota, Rio Grande do 

Sul. . O aterro entrou em operação no ano de 2011 e é gerenciado pela 

empresa Meio Oeste Ambiental LTDA. Este aterro recebe cerca de 700 
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toneladas de resíduos por dia provenientes de 24 municípios do sul do RS, 

como Pelotas, Bagé, Candiota, Santana do Livramento, Uruguaiana, e tem uma 

vida útil estimada em, no mínimo, 20 anos. 

 

Os efluentes gerados no AMS são recirculados no sistema de drenagem 

do aterro e são drenados para a estação de tratamento de efluentes, que está 

atualmente fora de operação. O chorume foi coletado no mês de maio pelos 

técnicos do aterro sanitário e o efluente foi armazenado em dois galões de 50 

litros para ser enviado ao laboratório de química ambiental. 

 

Ao chegar ao laboratório, as amostras foram divididas em porções 

menores e sua preservação foi feita conforme a metodologia apresentada no 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2005). 

 

4.2.1 Caracterização do Lixiviado Utilizado 

 
 A tabela 5 mostra os valores médios, máximos e mínimos do lixiviado 

bruto utilizado no experimento. As análises foram desenvolvidas conforme a 

metodologia apresentada no Standard Methods for the Examination of Water 

and Wastewater (APHA, 2005). 

 
Tabela 5 – Caracterização físico-química do lixiviado bruto. 

Parâmetro Mínimo Média Máximo 

pH 8,09 8,12 8,16 
Cor Verdadeira (UC) 7.207 7.718 8.011 
DQO (mg/L) 1.447 1.595 1.787 

 

 

4.3 Ensaios de Adsorção em Carvão Ativado 

  

 Com o intuito de reproduzir diferentes tipos de tratamento, a 

concentração do lixiviado bruto foi reduzida a partir da sua diluição em água 

destilada. Desta forma, foram utilizados 4 tratamentos nos ensaios de 

adsorção: Tratamento 1 (Lixiviado Bruto); Tratamento 2 (75% chorume e 25% 

água destilada); Tratamento 3 (50% de chorume e 50% de água destilada) e 

Tratamento 4 (25% chorume e 75% água destilada). 
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 A metodologia utilizada foi baseada no estudo de Lins (2011). Os 

ensaios foram feitos em escala de bancada utilizando o equipamento Jar Test 

com uma velocidade de 140rpm, à temperatura de, aproximadamente, de 18ºC. 

Para realização dos ensaios de adsorção foram utilizados 500mL da amostra 

dos tratamentos com a adição de 50g de carvão ativado. Para a realização das 

análises, foram retiradas alíquotas de 40mLnos tempos de reação 0; 1; 2; 3 e 4 

horas da solução. Entretanto, constatou-se a necessidade de diminuir o 

intervalo de coleta para obter uma caracterização mais eficiente do parâmetro 

DQO, assim, um segundo intervalo foi realizado nos tempos de 5; 15; 30; 45 e 

60 minutos. Após a coleta, as alíquotas foram colocadas na centrífuga por 15 

minutos para que a cinza do carvão ativado decantasse. 

 

 As características dos tratamentos utilizados são apresentadas na 

Tabela 6. 

 
Tabela 6 – Caracterização físico-química dos tratamentos. 

Parâmetro Tratamento 1 Tratamento 2 Tratamento 3 Tratamento 4 

Cor Verdadeira (UC) 7.718 5.021 3.117 1.497 
DQO (mg/L) 1.595,00 1.518,10 965,08 392,45 

 

4.4 Análises Físico-Químicas 

 

Foram realizadas as análises de pH, cor e DQO no lixiviado bruto e cor e 

DQO nos tratamentos, conforme a metodologia apresentada no Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2005).  

 

4.5 Ensaios Fitotoxicológicos 

 

 Os ensaios de fitotoxicidade foram realizados no laboratório de Resíduos 

Sólidos e Ecotoxicologia da Universidade Federal de Pelotas. As análises 

foram baseadas nas recomendações de Tiquia e Tam (1998). 

 

As amostras analisadas representam o lixiviado bruto e as amostras 

obtidas de seu tratamento após o ensaio de adsorção em carvão ativado. As 

análises de fitotoxicidade foram feitas em triplicata com a utilização de 

sementes de pepino (Cucumis sativus).  
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Para os ensaios, foram utilizadas placas de Petri secas e isentas de 

contaminantes, com o fundo recoberto com papel filtro qualitativo. Foram 

dispostas 10 sementes por placa, espalhadas homogeneamente na superfície 

do papel. Posteriormente, foi adicionado 5mL do efluente. Cada batelada dos 

ensaios realizados possuem 3 recipientes testes (grupo controle) com o uso de 

água destilada. Em seguida, todos os recipientes foram tampados e 

envelopados com papel parafilm.  

 

As placas permaneceram na incubadora a 25ºC, por 48 horas e ao 

abrigo de luz. Transcorrido as 48 horas, as sementes foram analisadas pela 

quantidade de germinações e pelo comprimento da radícula, sendo 

descartadas sementes com germinação inferior a 1mm (HIMANEM, 2012). 

Com os valores encontrados, o índice de germinação foi calculado através da 

equação 2: 

IG =  
Gs ∙ Ls

Gc ∙ Lc
  

    Equação 2 

Onde: 

IG é o índice de Germinação (%); Gs é a germinação de sementes (%) e Ls é o 

comprimento das raízes (mm) para as amostras; Gc é a germinação de 

sementes (%) e, Lc é o comprimento das raízes (mm) para a amostra controle. 

Para facilitar a comparação entre os diferentes testes, o IG foi expresso em 

percentagem de IG da amostra controle, que foi estipulada como 100. 

 

4.6 Análises Estatísticas  

 

Os experimentos de laboratório foram conduzidos em delineamento 

totalmente casualizado, com três repetições por tratamento. A análise 

estatística dos dados foi feita com o Software de Análise Estatística 

(WINSTAT), utilizando-se análise de variância (teste F) conforme a 

recomendações de Machado (2001) e as diferenças significativas foram 

determinadas pelo teste de comparações múltiplas de Tukey.  



5. Resultados e Discussão 

 

5.1 Caracterização do Lixiviado 

 

Os valores de Demanda Química de Oxigênio (DQO) mostrados na 

Tabela 5 estão entre as faixas encontradas para aterros novos e maduros, 

quando comparamos com os valores de Souto (2009) apud Tchobanoglous, 

Theisen e Vigil (1993) (Tabela 3). Como o aterro Metade Sul encontra-se em 

operação desde 2011, podemos inferir que os valores encontrados para este 

parâmetro condizem com os valores encontrados pelos autores citados. 

 

Devido à recirculação do lixiviado nas células do aterro, os valores de 

DQO na AMS são mais baixos do que em aterros que não utilizam esta técnica. 

Desta forma, a degradação dos resíduos e a estabilização do lixiviado ocorrem 

mais rapidamente (FRANCOIS et al., 2006). Contudo, o lixiviado está fora do 

padrão de lançamento de efluentes em corpos hídricos de acordo com os 

padrões estabelecidos pela Resolução do CONSEMA n° 355/2017. Nesta 

resolução, o limite de DQO é de no máximo 330mg/L e o lixiviado bruto 

analisado apresenta quase seis vezes mais do que o permitido. 

 

As concentrações de DQO condizem com os valores encontrados por 

Baraldi (2003) (Tabela 4), nos pontos referentes à lagoa de recirculação e à 

célula com recirculação. Os valores encontrados de DQO estão dentro da faixa 

mais provável de variação para aterros brasileiros, conforme a Tabela 2, 

reportada por Souto e Povinelli (2007).  

   

Os valores encontrados para os parâmetros DQO e cor na Tabela 5 

confirmam a necessidade de um tratamento deste efluente antes de ser 

lançado em corpos hídricos. Tanto a DQO quanto a coloração escura 

apresentada, acarretaria uma mudança no ecossistema e na coloração do 

corpo hídrico, o que é proibido, segundo a Resolução do CONSEMA n° 

355/2017. 
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5.2 Remoção de Cor 

 

5.2.1 Intervalo de tempo 1 

 

Os resultados obtidos para a avaliação de cor são apresentados na 

Tabela 7, para o intervalo de tempo de 1 a 4 horas.  

 

Pode-se observar que, após os ensaios de adsorção com carvão 

ativado, houve uma redução significativa nos valores encontrados na medição 

de cor. No tratamento 4, no final do período de adsorção (4 horas), ocorreu um 

aumento nos valores de cor do efluente diluído. Este fato pode estar 

relacionado aos teores de cinza presentes nesta amostra, ocasionando 

problemas nas leituras. 

 

Tabela 7 – Resultados na avaliação de cor no intervalo de tempo 1. 

Letras iguais na mesma linha não apresentam diferença significativa pelo teste de Tukey a 5% 
de probabilidade. 

 

Na Figura 3, observa-se a redução de cor causada pela adsorção com 

carvão ativado utilizado (proveniente da cinza da casca de arroz). Nesta figura, 

são mostradas as alíquotas dos tratamentos pré e pós adsorção para os 

tempos de 1; 2; 3 e 4 horas. 

 

 

Tempo Tratamento 

Trat 1 Trat 2 Trat 3 Trat 4 

----------------------------------------------------UC--------------------------------------------------- 

1 hora 2346ᵅ 1463ᵇ 1261ᵇ 500ᶜ 
2 horas 1821ᵅ 1213ᵇ 1004ᵇ 534ᶜ 
3 horas 1518ᵅ 906ᵇ 864ᵇ 347ᶜ 
4 horas 1361ᵅ 803ᵇ 705ᵇ 554ᵇ 
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(a) (b) 

 
(c) (d) 

Figura 3 – Tratamento 1 (a), tratamento 2 (b), tratamento 3 (c) e tratamento 4 (d), antes e após 
os ensaios adsorção em carvão ativado no intervalo de tempo 1.  

 

Foram observadas eficiências de remoção de cor significativas para os 

tratamentos utilizados no intervalo de tempo 1, como pode ser constatada na 

Tabela 8. 

 

Ao final de 4 horas de reação, foi observada uma eficiência de remoção 

de cor de 82%, para o tratamento 1, e 84% para o tratamento 2. Nota-se que 

os efluentes mais concentrados (trat 1 e trat 2) obtiveram maiores eficiências 

que os tratamentos que apresentam menores concentrações (trat 3 e trat 4). 

 
Tabela 8 – Eficiência de Remoção de cor no intervalo de tempo 1, em porcentagem. 

Letras iguais na mesma linha não apresentam diferença significativa pelo teste de Tukey a 5% 
de probabilidade. 

 

Tempo Tratamento 1 Tratamento 2 Tratamento 3 Tratamento 4 

------------------------------------------ Percentual (%) --------------------------------------- 

1 hora 69,60ᵅ 70,86ᵅ 59,56ᵇ 66,64ᵅ 
2 horas 76,41ᵅ 75,84ᵅ 67,79ᵅᵇ 64,34ᵇ 
3 horas 80,33ᵅ 81,95ᵅ 72,28ᵇ 76,80ᵅᵇ 
4 horas 82,37ᵅ 84,01ᵅ 77,38ᵅ 63,00ᵇ 
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No estudo de Costa (2010), também foi observada uma redução de 

quase 70% da cor do lixiviado. Entretanto, a autora utilizou uma concentração 

de carvão ativado mais baixa (5g/L) e um tempo de contato maior (24h). 

Utilizando uma concentração mais baixa de carvão ativado de 2,5g/L num 

período de 24h, a autora encontrou uma eficiência de remoção maior que 30%. 

 

Com a utilização de carvão ativado proveniente da casca de coco, 

Rojviroon et al. (2015) observou uma redução de 49,06% de cor do lixiviado 

bruto quando utilizado uma proporção de 15g/L para um tempo de contato de 1 

hora. 

  

Desta forma, de acordo com Aziz et al. (2012), o aumento da quantidade 

de carvão ativado utilizado e o aumento do tempo de contato auxiliam numa 

maior eficiência na redução de cor. 

 

5.2.2 Intervalo de tempo 2 

 

Os resultados obtidos para a avaliação da cor dos efluentes brutos e 

diluídos são apresentados na Tabela 9, para o intervalo de tempo de 5 a 60 

minutos. 

 

Os testes de adsorção para os tempos de reação de 5; 15; 30; 45 e 60 

minutos apresentaram uma redução de cor mais rápida do que os testes no 

intervalo de tempo 1, em horas.  

 

Apesar de o aumento do tempo de contato aumentar a eficiência da 

redução de cor (AZIZ et al.; 2012), em relação ao último tempo de reação (60 

minutos), tanto as alíquotas do tratamento 1 quanto a do tratamento 2, 

apresentaram um valor mais alto de cor do que os valores encontrados para o 

tempo de 45 minutos. Este fato pode ser observado na Figura 4 e pode estar 

relacionado aos teores de cinza que ainda estão presentes na amostra, 

ocasionando alterações nas leituras.  
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Tabela 9 – Resultados na avaliação de cor no intervalo de tempo 2. 

Letras iguais na mesma linha não apresentam diferença significativa pelo teste de Tukey a 5% 
de probabilidade. 

 

Na figura 4, observa-se a redução de cor causada pela adsorção com 

carvão ativado de cinza de casca de arroz. Nesta figura, são mostradas as 

alíquotas dos tratamentos pré e pós adsorção para os tempos de 5; 15; 30; 45 

e 60 minutos. 

 

 
(a) (b) 

Figura 4 – Tratamento 1 (a) e tratamento 2 (b), antes e após o ensaio de adsorção em carvão 
ativado no intervalo de tempo 2. 
 

Foram observadas eficiências de remoção de cor de até 82,67%; 

85,76%; 85,29% e 87,19 % para os Trat 1, Trat 2, Trat 3 e Trat 4, 

respectivamente  (Tabela 10). 

 

Tabela 10 – Eficiência de Remoção de cor no intervalo de tempo 2, em porcentagem. 

Letras iguais na mesma linha não apresentam diferença significativa pelo teste de Tukey a 5% 
de probabilidade. 

 

Tempo Tratamento 

Trat 1 Trat 2 Trat 3 Trat 4 

--------------------------------------------------UC--------------------------------------------------- 

5 minutos 2245ᵅ 1494ᵇ 818ᶜ 423ᵈ 
15 minutos 1730ᵅ 1043ᵇ 543ᶜ 283ᵈ 
30 minutos 1696ᵅ 715ᵇ 458ᶜ 228ᶜ 
45 minutos 1337ᵅ 756ᵇ 524ᵇᶜ 282ᶜ 
60 minutos 1501ᵅ 800ᵇ 514ᵇ 192ᶜ 

Tempo Tratamento 1 Tratamento 2 Tratamento 3 Tratamento 4 

-------------------------------------- Percentual (%) ------------------------------------ 

5 minutos 70,91ᵅ 70,24ᵇ 73,75ᶜ 71,76ᵈ 
15 minutos 77,59ᵅ 79,23ᵇ 82,58ᶜ 81,11ᵈ 
30 minutos 78,02ᵅ 85,76ᵇ 85,29ᶜ 84,74ᶜ 
45 minutos 82,67ᵅ 84,94ᵇ 83,19ᵇᶜ 81,18ᶜ 
60 minutos 80,56ᵅ 84,07ᵇ 83,51ᵇ 87,19ᶜ 
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 No final do tempo de reação do intervalo 2, todas os tratamentos 

apresentaram uma eficiência de remoção de cor maior que 80%. A eficiência 

máxima de redução de cor foi de 87,19% e foi encontrada no tratamento 4, no 

tempo de 60 minutos. 

 

 Em seus estudos, Lins (2011) observou uma remoção de 15% para um 

tempo de 2 horas de homogeneização de um lixiviado bruto com o carvão 

ativado. Já nos estudo de Nóbrega et al. (2007), foi obtida uma remoção 

máxima de 20% para a cor do lixiviado bruto quando utilizado uma 

concentração de 25g/L de carvão ativado para um período de 24 horas. Assim, 

de acordo com Wang et al. (2006), esta baixa eficiência pode estar associada à 

presença de substâncias húmicas que, por possuírem uma grande cadeia 

molecular, dificultam a adsorção nos microporos do carvão ativado. 

 

 Desta forma, pode-se dizer que o carvão ativado utilizado obteve uma 

eficiência comparável aos outros estudos, mostrando-se apto ao tratamento da 

cor do lixiviado bruto. 

 

5.3 Remoção da DQO 

 

5.3.1 Intervalo de tempo 1 

 

Os teores de Demanda Química de Oxigênio (DQO) durante os tempo 

de adsorção com carvão ativado, nos tempos de reação de 1; 2; 3 e 4 horas 

são apresentados na Tabela 11. Foram observadas reduções expressivas para 

as concentrações de DQO após o processo de adsorção com carvão ativo para 

os tratamentos utilizados.  

 

Após a adsorção com carvão ativado, nenhuma amostra do tratamento 

1, três amostras do tratamento 2, todas as amostras dos tratamentos 3 e 4 

obtiveram resultados de DQO que se enquadram no padrão de lançamento 

estabelecido pela Resolução do CONSEMA n° 355/2017, que exige uma DQO 

menor que 330 mg/L. 
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Tabela 11 – Demanda Química de Oxigênio para o intervalo de tempo 1. 

Letras iguais na mesma linha não apresentam diferença significativa pelo teste de Tukey a 5% 
de probabilidade. 

 

Foram observadas eficiências de remoção de DQO de até 69,6%; 

82,4%; 76,3% e 73,1% para os Trat 1, Trat 2, Trat 3 e Trat 4, respectivamente 

(Tabela 12). 

 

Tabela 12 – Eficiência de Remoção de DQO no intervalo de tempo 1, em porcentagem. 

Letras iguais na mesma linha não apresentam diferença significativa pelo teste de Tukey a 5% 
de probabilidade. 

 

 O Trat 2, Trat 3 e Trat 4 estabilizaram com uma hora de reação para o 

parâmetro DQO. No final do tempo de reação do intervalo 1, todos os 

tratamentos apresentaram uma eficiência de remoção de DQO de cerca de 

70%. A eficiência máxima de redução de DQO foi de 82,4% e foi encontrada no 

tratamento 2, no tempo de 2 horas. 

 

No estudo de Rojviroon et al. (2015), com o uso de 3g de carvão ativado 

em 200mL (15 g/L) de lixiviado de aterro sanitário, foi obtido uma redução da 

DQO de 21,95% para o tempo de reação de 1 hora, o que condiz com o 

resultado encontrado na amostra de 1 hora para o tratamento 1. 

 

Segundo Rodríguez et al. (2004), com o uso do carvão ativado 

granulado (área superficial de 1000m²/g), foi obtida uma redução da DQO do 

lixiviado tratado de 1300 para 200mg O₂/L após 2 horas de contato, 

correspondendo a uma redução de 85%.  

Tempo Tratamento 

Trat 1 Trat 2 Trat 3 Trat 4 

 ----------------------------------------------- mg O2. Lˉ¹ -------------------------------------------- 

1 hora 1300,3ᵅ 355,56ᵇ 213,33ᵇ 115,72ᵇ 
2 horas 975,32ᵅ 269,30ᵇ 193,02ᵇ 125,79ᵇ 
3 horas 650,32ᵅ 290,91ᵇ 182,86ᵇ 115,72ᵇ 
4 horas 484,85ᵅ 290,91ᵅ 182,86ᵅ 105,66ᵅ 

Tempo Tratamento 1 Tratamento 2 Tratamento 3 Tratamento 4 

--------------------------------------- Percentual (%) ------------------------------------- 

1 hora 18,5ᵇ 76,7ᵅ 72,3ᵅ 70,5ᵅ 
2 horas 38,9ᶜ 82,4ᵅ 75,0ᵅᵇ 67,9ᵇ 
3 horas 59,2ᶜ 80,9ᵅ 76,3ᵅᵇ 70,5ᵇ 
4 horas 69,6ᵇ 80,9ᵅ 76,3ᵅᵇ 73,1ᵇ 
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No estudo de Diamadopoulos (1994), como aconteceu nos tratamentos 

2 e 3, a redução da DQO ocorre até um certo tempo de contato (dependente da 

quantidade de carvão ativado disponível) e depois se estabiliza.  

 

5.3.2 Intervalo de tempo 2 

 

As concentrações de Demanda Química de Oxigênio (DQO) durante os 

tempo de adsorção com carvão ativado, nos tempos de reação de 5; 15; 30; 45 

e 60 minutos são apresentados na Tabela 13. Foram observadas reduções 

expressivas para os teores de DQO após o processo de adsorção com carvão 

ativo para os tratamentos utilizados. 

 

Após os ensaios de adsorção com carvão ativado, somente as amostras 

do tratamento 1 e a amostra do tratamento 2 no tempo de 5 minutos 

encontram-se fora do padrão de lançamento estabelecido pela Resolução do 

CONSEMA n° 355/2017. 

 
Tabela 13 – Demanda Química de Oxigênio para o intervalo de tempo 2. 

Letras iguais na mesma linha não apresentam diferença significativa pelo teste de Tukey a 5% 
de probabilidade. 

 

Foram observadas eficiências de remoção de DQO de até 78,1%; 

83,9%; 87,1% e 67,9% para os Trat 1, Trat 2, Trat 3 e Trat 4, respectivamente 

(Tabela 14). 

 
Tabela 14 – Eficiência de Remoção de DQO no intervalo de tempo 2, em porcentagem. 

Letras iguais na mesma linha não apresentam diferença significativa pelo teste de Tukey a 5% 
de probabilidade. 

Tempo Tratamento 

Trat 1 Trat 2 Trat 3 Trat 4 

----------------------------------------------- mg O2. Lˉ¹ -------------------------------------------- 

5 minutos 514,54ᵅ 342,14ᵅᵇ 269,16ᵇ 196,23ᵇ 
15 minutos 448,15ᵅ 301,89ᵅ 189,41ᵇ 166,04ᵇ 
30 minutos 414,95ᵅ 261,64ᵅ 99,69ᵇ 166,04ᵅᵇ 
45 minutos 398,35ᵅ 246,54ᵅ 179,44ᵅᵇ 125,79ᵇ 
60 minutos 348,56ᵅ 332,08ᵅ 179,44ᵇ 166,04ᵇ 

Tempo Tratamento 1 Tratamento 2 Tratamento 3 Tratamento 4 

---------------------------------------- Percentual (%) ------------------------------------ 

5 minutos 67,7ᵅ 77,6ᵅ 65,1ᵅ 50,0ᵇ 
15 minutos 71,9ᵅ 80,2ᵅ 75,5ᵅ 57,7ᵇ 
30 minutos 74,0ᵇ 82,9ᵅ 87,1ᵅ 57,7ᶜ 
45 minutos 75,0ᵅ 83,9ᵅ 76,8ᵅ 67,9ᵇ 
60 minutos 78,1ᵅ 78,2ᵅ 76,8ᵅ 57,7ᵇ 
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Em relação à eficiência de remoção de DQO no intervalo de tempo 2, 

podemos notar que a maior eficiência encontra-se nos ensaios com a amostra 

do tratamento 3, chegando a 87,1% de remoção. Os valores mais baixos da 

eficiência são encontrados na amostra do tratamento 4.  

 

No estudo de Kalderis et al. (2008), a partir do reator CSTR (Continuous 

Stirred-Tank Reactor), usou-se carvão ativado proveniente da casca de arroz e 

outros dois tipos de adsorventes para a remoção da DQO do lixiviado de aterro 

sanitário. Dos três adsorventes, o carvão ativado da casca de arroz apresentou 

ser a mais eficiente na remoção da DQO, alcançando uma redução de 34% e 

70% nas concentrações de 10g/L e 30g/L, respectivamente, após 30 minutos 

de contato. 

 

Comparando o presente estudo com as pesquisas desenvolvidas por 

Kalderis et al. (2008) e por Rodríguez et al. (2004), a quantidade de carvão 

utilizada e o tempo de contato nos mostra a influência que estes fatores têm na 

remoção de DQO. 

 

5.4 Ensaios de Fitotoxicidade 

  

 Na avaliação de fitotoxicidade com as sementes de pepino (Cucumis 

sativus), avaliou-se o efeito da toxicidade do lixiviado bruto e de seus 

tratamentos após 48 horas de exposição. A Tabela 15 apresenta os resultados 

obtidos, após o período de 48h de exposição, do índice de germinação (em 

porcentagem), o comprimento das raízes (em cm) e o desvio padrão (DP) 

destes resultados. 

 

Considerando os valores apresentados na Tabela 15, constata-se que 

em geral todas as amostras analisadas obtiveram altos índices de germinação. 

O maior índice de germinação foi encontrado na amostra do lixiviado bruto e o 

menor índice foi encontrado na amostra tratada por adsorção em carvão 

ativado no período de 2 horas. Em relação ao crescimento radicular, o maior e 

o menor crescimento foram encontrados na amostra do lixiviado bruto e na 
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amostra tratada por adsorção em carvão ativado no período de 5 minutos, 

respectivamente. 

 

Tabela 15 - Índice de germinação e comprimento das raízes de pepino (Cucumis sativus). 

Amostra Índice de Germinação (%) ± DP Crescimento Radicular (cm) ±DP 

Lixiviado Bruto 157,03 ± 47,01 6,95 ± 1,75 

Trat 1 1 hora 93,24 ± 5,78 5,94 ± 0,10 

2 horas 72,02 ± 7,60 4,75 ± 0,44 

3 horas 89,17 ± 9,42 5,88 ± 1,69 

4 horas 99,16 ± 10,47 6,54 ± 1,53 

Trat 1 5 minutos 74,20 ± 15,4 4,31 ± 1,10 

15 minutos 75,02 ± 50,45 4,65 ± 1,20 

30 minutos 92,71 ± 61,16 5,07 ± 2,41 

45 minutos 105,40 ± 45,02 5,44 ± 0,87 

60 minutos 79,81 ± 13,03 5,45 ± 1,90 

 

 Apesar dos possíveis contaminantes presentes, todas as amostras 

obtiveram uma média do índice de germinação maior do que 70%. Devido a 

isso, de acordo com Klauck, Rodrigues e Silva (2015), pode-se considerar que 

as sementes utilizadas apresentam uma sensibilidade menor a toxicidade das 

amostras. 

 

 Segundo Sobrero e Ronco (2004), índices superiores à 100% podem 

estar relacionados à diluição de alguns poluentes, desta forma, por estar em 

baixas concentrações, os poluentes podem atuar como micronutrientes. 

 

 O crescimento radicular é um requisito de grande importância no 

desenvolvimento das plantas. O desenvolvimento das radículas influencia na 

capacidade que uma planta tem de se adaptar e sobreviver em condições 

adversas (CANELLAS et al., 2010; LEYSER e FITTER, 1998).  

 

As análises mostram um crescimento radicular variável. De acordo com 

a Tabela 15, devido ao maior crescimento ter sido encontrado na amostra de 

lixiviado bruto, podemos inferir que os poluentes podem estar atuando como 

micronutrientes devido as suas baixas concentrações (SOBRERO e RONCO, 

2004). O menor crescimento (amostra tratada por adsorção com carvão ativado 

no intervalo de tempo de 5 minutos), pode ser relacionado a uma menor 

captação dos nutrientes disponíveis e pela baixa quantidade de substâncias 
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húmicas, pois estas influenciam a absorção de nutrientes pelas plantas 

(MOROZESK, 2014; NARDI et al., 2002; PALANIVELL et al., 2013). 

 

Apesar do alto índice de germinação obtido nos ensaios de fitotoxicidade 

das amostras de lixiviado bruto e do Trat 1 para os intervalos de tempo de 

reação 1 e 2, este teste não assegura que o efluente esteja totalmente 

desprovido de toxicidade e também não é suficiente para avaliar o potencial de 

risco ambiental do contaminante, é necessário a realização de outras análises 

físico-químicas para uma avaliação mais completa do efluente em questão 

(COSTA et al., 2008; SAAR, 2002; SILVA, 2002). 
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6. Conclusão 

 

O presente trabalho analisou o tratamento do lixiviado de aterro sanitário 

por adsorção em carvão ativado. Os resultados demonstraram-se positivos 

para todos os tratamentos analisados.  

 

O chorume caracterizado apresentou características de um nível mais 

alto de estabilização, encontrando-se, provavelmente, na fase IV de 

estabilização. A cor do lixiviado bruto é caracterizada por ser bem escura e, por 

isso, foram encontrados altos valores de UC. 

 

Os ensaios de adsorção obtiveram resultados satisfatórios em relação à 

redução do parâmetro cor. Foi encontrada uma eficiência na remoção da cor de 

até 87,19% (tratamento 4, intervalo 2). Desta forma, os resultados obtidos no 

presente estudo indicam que o carvão ativado da cinza casca de arroz 

apresenta um elevado potencial para o uso no tratamento de cor do lixiviado de 

aterro sanitário. 

 

Em relação à DQO, os ensaios de adsorção apresentaram bons 

resultados. Obteve-se uma eficiência de remoção de até 87,1%, encontrado no 

tratamento 3, intervalo 2. Após o tratamento, foram analisadas 36 amostras, 24 

delas estão dentro dos padrões estabelecidos pelo CONSEMA n° 355/2017. 

 

Nos ensaios de fitotoxicidade, a amostra do lixiviado bruto obteve 

maiores índices de germinação e crescimento radicular, isto pode estar 

relacionado aos poluentes atuando como micronutrientes devido as suas 

baixas concentrações. Os ensaios apresentaram grandes variações, o que 

pode estar relacionado com uma baixa sensibilidade das sementes. 
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