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DEFINIÇÃO E ORIGEM DO CHORUME

O chorume é o líquido que percola através do material disposto no aterro, lixiviando e

transportando os produtos de sua decomposição.

O chorume tem as seguintes origens:

• Água de chuva que cai sobre a célula de disposição do lixo e infiltra através do material

disposto;

• Líquido produzido pela compressão mecânica do lixo úmido;

• Líquido produzido na decomposição da matéria orgânica disposta no aterro;



• Materiais dispostos no aterro e produtos da sua decomposição;

• Condições meteorológicas: chuva e evapotranspiração;

Frente de disposição 
• Técnicas de gestão do aterro Materiais e Técnicas de cobertura

Drenagem e impermeabilização

• Configuração física do aterro e sua idade.

FATORES QUE DETERMINAM A VAZÃO E
AS CARACTERÍSTICAS DO CHORUME



PARTICIPAÇÃO DOS MATERIAIS NO LIXO 
URBANO

De acordo com os dados oficiais, a composição do lixo urbano brasileiro tem a seguinte configuração:

• Materiais metálicos : 2,9%;
• Papel, papelão e tetra Pack : 13,5%
• Vidro : 2,4%
• Matéria orgânica : 51,4%
• Outros : 16,5%

Com a difusão da prática da coleta seletiva, a fração orgânica de lixo que é enviada para disposição, tende 
a aumentar.

Fonte de pesquisa: Abrelpe 2011 e Plano Nacional de resíduos sólidos 



CARACTERÍSTICAS E COMPOSIÇÃO DOS 
MATERIAIS ENVIADOS PARA O ATERRO

• Lixo orgânico: - Resíduos de origem animal e vegetal, com elevado conteúdo de água (lixo úmido).

- Os principais componentes químicos do lixo orgânico são: proteínas, lipídios, carboidratos, sais de ferro,

magnésio, cálcio, fósforo, sódio, potássio e vitaminas.

- O lixo orgânico é de fácil decomposição tanto pela via aeróbia como pela anaeróbia.

• Papel e papelão: - O componente principal desses materiais é a celulose, que é um polissacarídeo.

- Os polissacarídeos são degradados no aterro pela ação da enzima celulase, que quebra as cadeias

poliméricas, facilitando a sucessiva metabolização pelas bactérias.

- Na composição estão presentes, entre outros materiais, minérios usados como carga, corantes e colas.

• Materiais metálicos: - Geralmente latas de ferro e alumínio.

- Sua presença é sempre baixa em aterros brasileiros devido à ação dos catadores.

- A lixiviação dos metais é responsável pela presença dos correspondentes sais no chorume.



• Vidro: constituídos basicamente de silicatos. Não é biodegradável.

• Material plástico: - Constituído de garrafas, sacolas e outros objetos em polipropileno, PVC, PET, etc.

- São materiais de longa e difícil decomposição no aterro.

• Materiais de poda de árvores: - Os componentes básicos desses materiais são amidos, celulose e lignina.

- A lignina possui uma estrutura tridimensional formada por polifenóis.

- O processo de degradação da lignina, efetuado pela enzima lignase, é lento.

- O produto final da degradação da lignina são ácidos húmicos e fúlvicos, principais

responsáveis pela cor e pela DQO dura do chorume após os tratamentos biológicos.

• Resíduos de varredura: contém todos os materiais citados anteriormente, como areia, pontas de cigarro, pequenos pedaços

de papel e madeira, tampas plásticas e metálicas e pedaços de vidro.



ETAPAS DE DECOMPOSIÇÃO E SEUS PRODUTOS

ETAPA DA HIDRÓLISE:

O lixo possui uma elevada porcentagem de matéria sólida insolúvel, que deve ser hidrolisada, ou

melhor, transformada em produtos solúveis, que possam ser assimilados tanto pelas bactérias

aeróbias como anaeróbias.

Esta etapa, que acontece tanto em ambiente aeróbio como anaeróbio, é realizada por bactérias ou

fungos que produzem enzimas capazes de promover a quebra da matéria em compostos que

possam ser digeridos.



ETAPA AERÓBIA

A etapa aeróbia pode ser dividida em três fases:

• Fase ácida mesofílica, na qual acontece a decomposição de carboidratos simples, como açucares. Esta fase gera um

chorume levemente ácido (pH entre 5 e 6), que favorece a lixiviação de metais;

• Fase termofílica, na qual acontece a decomposição de proteínas e outros compostos orgânicos nitrogenados. O pH do

meio começa a subir, devido a formação de produtos amoniacais;

• Fase mesofílica. Esta fase se verifica quando a temperatura cai outra vez para valores da ordem de 37ºC, na qual é

favorecido o crescimento das bactérias e fungos, que realizam a decomposição da celulose e de outros carboidratos

mais complexos.

 Todas as fases acontecem simultaneamente em regiões diferentes da célula.

 A etapa aeróbia libera grande quantidade de energia.

 A energia é disponibilizada para o crescimento bacteriano e para o aumento da temperatura (até 60ºC).

 A decomposição aeróbia é bem mais rápida que a anaeróbia.



ETAPA AERÓBIA

MATÉRIA ORGÂNICA
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ESQUEMA EXEMPLIFICADO DA DIGESTÃO AERÓBIA



ETAPA ANAERÓBIA

Esta etapa, que acontece em ausência de oxigênio, pode ser dividida em duas fases:

• Fase de fermentação ácida, com formação de ácidos orgânicos;

• Fase metanogênica, na qual os ácidos orgânicos e outros substratos são utilizados pelas bactérias

metanogênicas, para produzir metano.

 Na etapa anaeróbia são produzidos grandes quantidades de bicarbonato de amônio.

 O bicarbonato tampona o meio, evitando que a fase ácida prejudique a fase metanogênica.

 Na etapa anaeróbia acontece também a quebra da celulose e da lignina pelas enzimas celulase e lignase.



Rotas metabólicas e bactérias
envolvidas na digestão anaeróbia:

Fonte: Lettinga

ETAPA ANAERÓBIA
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Fonte: Ecourbis

REPRESENTAÇÃO DAS CÉLULAS DE LIXO



CÉLULAS DE DISPOSIÇÃO DO LIXO

• O lixo é disposto e compactado em células a céu aberto.

• Quando o lixo alcança uma altura preestabelecida, a célula é coberta com uma camada de terra.

• Dentro da célula, teremos inicialmente uma etapa de decomposição aeróbia e, em seguida, uma

etapa de decomposição anaeróbia.

• As duas etapas acabam coexistindo durante um longo período de tempo.

• Quando a célula está ainda a céu aberto, no seu interno, o ambiente pode ser anóxico (regiões

com concentrações de oxigênio próximas a zero).

• Quando a célula é fechada, há sempre uma certa quantidade de ar nos espaços intersticiais

capaz de assegurar uma atividade de respiração aeróbia durante um certo tempo.



CÉLULA ABERTA
Quando a célula está aberta, o chorume tem as características proporcionadas pela lixiviação de

produtos gerados pela atividade aeróbia:

• pH levemente ácido, variável entre 5 a 6,5;

• DBO muito alta, proporcionada por matéria orgânica ainda não digerida;

• DQO elevada, porém a proporção DQO/DBO é < 2;

• Concentração de Nitrogênio Amoniacal abaixo de 1.000 mg/l;

• Presença de metais pesados (Fe, Ni, Zn) em concentrações excedentes aos limites fixados pela

legislação.

Quase toda a chuva incidente sobre a célula aberta vira chorume, descontando a evapotranspiração.



CÉLULA FECHADA
Quando fechada recentemente, ocorre na célula, durante algum tempo, tanto a atividade aeróbia como a anaeróbia, até que se

estabeleçam condições totalmente anaeróbias.

As características do percolado gerado são, mediamente:

• pH alcalino entre 7,8 a 8,3, mostrando um chorume bem tamponado;

• Alcalinidade da ordem de 10.000 mg/l;

• DBO entre 3.000 e 5.000 ppm decrescente com idade da célula;

• DQO entre 5.000 e 10.000 ppm decrescente com idade da célula;

• Relação DQO/DBO > 2, crescente com idade da célula;

• Nitrogênio amoniacal acima de 1.500 mg/l;

• A concentração de ácidos húmicos e fúlvicos se estabiliza em valores da ordem de 2.000 a 2.500 mg/l, expressa como DQO.

O chorume é gerado pela infiltração da água de chuva que percola através do solo de cobertura, descontada a evapotranspiração.



CÉLULA ANTIGA
Na célula antiga, na qual existem somente as atividades anaeróbias, é produzido um chorume com as seguintes

características médias:

• pH alcalino entre 7,8 e 8,0, mostrando que o chorume continua tamponado;

• Alcalinidade < 10.000 mg/l;

• DBO < 2.000 decrescente ao passar dos anos;

• DQO < 5.000 decrescente ao passar dos anos;

• Relação DQO/DBO > 5 crescente com a idade da célula;

• Nitrogênio amoniacal < 1.500 mg/l decrescente ao passar dos anos.

• A maior parte de toda DQO é refratária, sendo representada por ácidos húmicos e fúlvicos, produtos da degradação da

lignina.

 A infiltração é reduzida pela compactação das camadas de cobertura e de lixo.

 A drenagem de chorume é prejudicada pelo progressivo entupimento dos drenos.



ETAPAS FERMENTATIVAS DA CÉLULA DE 
LIXO E COMPOSIÇÃO DA ATMOSFERA GASOSA

A biodegradação da fração orgânica dos resíduos é caracterizada por uma sucessão de processos, através dos quais

os microrganismos, majoritariamente bactérias, transformam a matéria orgânica em compostos minerais e gasosos

(metano).



EVOLUÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO 
CHORUME COM A IDADE DO ATERRO

• Um aterro é constituído por um conjunto de células:

 uma célula é a céu aberto (frente de disposição).

 células fechadas, porém com idade variável.

• A complexidade de se definir os parâmetros químico-físicos, vazão e poluentes reside na

maneira como o aterro é estruturado por células.



VARIAÇÃO DA VAZÃO DE CHORUME -
CONSIDERAÇÕES QUALITATIVAS

• A vazão de chorume gerada por um aterro sanitário é crescente no tempo, proporcionalmente a área ocupada pelas

células e ao volume de lixo disposto.

• Uma vez encerrada a operação do aterro, com células corretamente fechadas e isoladas, deve-se esperar ao longo dos

anos uma redução da vazão de chorume gerado.

• Pode ser constatado que com as células fechadas a vazão de chorume produzido decresce no tempo com relativa

rapidez.

• A vazão de chorume varia também em função da chuva incidente sobre a área de disposição de lixo e das condições

climáticas (evapotranspiração).

• Pode ser verificado que, durante o ano, a vazão de chorume cresce nos tempos de chuva e decresce em períodos secos,

sem porém que exista coincidência temporal entre os dois eventos.

• O aterro funciona como uma massa inercial que amortece e retarda a influência dos eventos climáticos.



Fonte: Proactiva Meio Ambiente

Aterro Sanitário de Iperó – SP



Fonte: EPAL e Ecourbis

Aterro Sanitário São João – Sapopemba, SP
Evolução de vazão de chorume 



Fonte: EPAL 

Aterro Sanitário São João – Sapopemba, SP
Vazão Média de Chorume x Precipitação



Aterro Sanitário SANTO AMARO
Vazão Média de Chorume x Índice Pluviométrico Médio

Fonte: EPAL

Chorume (L/s) Pluviometria (mm/dia)Chorume (L/s) Pluviometria (mm/dia)



CÁCULO DA VAZÃO DE CHORUME NO ATERRO

Para o cálculo da vazão de chorume gerado em aterro, são utilizados basicamente três

métodos empíricos, a saber:

• Método Suíço;

• Método Racional;

• Método do Balanço Hídrico.



MÉTODO SUIÇO

É dado pela seguinte fórmula:

Onde:

Q: vazão média do percolado, em litros por segundo;

P: precipitação média mensal (mm);

A: área total do aterro (m²);

T: tempo de 1 mês, em segundos; 

K: coeficiente que depende do grau de compactação dos resíduos sólidos (entre 0,15 – 0,5).

Independe da qualidade do solo de cobertura e de outros fatores, como escoamento e evapotranspiração.



Onde:

Qperc: vazão do percolado, em litros por segundo;

P: precipitação média mensal, em milímetros;

A: área de contribuição, em m²;

T: tempo de 1 mês, em segundos;

ES: escoamento superficial, onde:        ES = C . P

C: coeficiente de escoamento superficial (“run off”, adimensional) que é entre 0,2 – 0,5.

EP: Evapotranspiração Potencial, em milímetros. 

Independe da qualidade do solo de cobertura e do grau de compactação do lixo.

MÉTODO RACIONAL



MÉTODO DO BALANÇO HÍDRICO

O balanço hídrico é calculado a partir do princípio da conservação de massa pela seguinte expressão:

PER = P – ES ‐ ∆AS ‐ ER

PARÂMETROS MODO DE OBTENÇÃO

PER: percolação em milímetros

P: precipitação, em milímetros Boletins Pluviométricos

ES: escoamento superficial ES = C’ x P onde C’ = 0,17 - 0,18

∆AS: variação no armazenamento de água no solo Diferença entre a água armazenada no solo, de um mês 
para o outro

ER: evapotranspiração real Quando I – EP > 0  ER = EP
Quando I – EP < 0  ER = [EP + (I - EP) - ∆AS]

EP: evapotranspiração potencial Boletins Hidrometeorológicos  

I: infiltração I = P - ES
AS: armazenamento de água no solo Depende da capacidade de campo e da altura do solo

Q: vazão mensal, em L/s Q = (PER x ÁREA) / 2592000



COMPARAÇÃO DOS MÉTODOS EMPÍRICOS 
E MEDIÇÃO REAL: ATERRO MURIBECA

Fonte: LINS, E.A.M. e JUCÁ, J.F.T



Aterro de Caturrita – Santa Maria, RS

Comparação dos métodos de estimativa de percolados utilizando-se as 
séries LONGAS de dados históricos.

Comparação dos métodos de estimativa de percolados utilizando-se as 
séries CURTAS de dados históricos.

Fonte: SILVA, C. E., GOMES, T. L., GRÄBIN, T. F.



DISCUSSÃO SOBRE OS MÉTODOS

• Os métodos de cálculo não conseguem se adaptar à geração real de chorume dos aterros.

• Os parâmetros de cálculo utilizados, como compactação dos resíduos, evaporação real,

coeficientes de infiltração, armazenamento de água no solo e no lixo, entre outros, são de

difícil determinação.

• Os parâmetros de cálculo variam com a evolução do aterro e com as técnicas de disposição

do lixo.

• As vazões calculadas pelo projetista, devem ser consideradas como orientativas.



VARIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS QUÍMICO-
FÍSICAS DO CHORUME

• O aterro é composto de uma célula aberta (frente de disposição de lixo), células de recente fechamento e

células antigas.

• O chorume gerado possui características de acordo com a participação de cada tipo de célula.

• Na fase inicial, prevalecem as características da célula aberta e das de recente fechamento.

• Após um certo período, a contribuição das células fechadas começa a prevalecer e o chorume tende a ter

características mediamente constantes.

• Para aterros desativados, pode ser constatada uma relativamente rápida caída da concentração de DBO

e, com menor velocidade, a diminuição do Nitrogênio Amoniacal e da DQO.

• Em época de chuva, pode ser constatada uma diluição dos parâmetros poluentes.



Aterro Sanitário CTL – Sapopemba, SP (Aterro Jovem)



Aterro Sanitário de Iperó – SP (Aterro jovem)



Aterro Sanitário LARA – Mauá, SP (Aterro estabilizado)



Aterro Sanitário São João – Sapopemba, SP (Aterro encerrado)



DIMENSIONAMENTO DA ETE DE CHORUME

• O dimensionamento de uma ETE de chorume é um grande desafio para o projetista.

• A vazão varia ao longo da vida útil do aterro e em função do regime de chuvas.

• As características químicas também variam em função dos mesmos fatores.

• O projetista deve dimensionar a ETE para o aterro quando este está em fase de projeto ou de

implantação.



 Estimar a vazão média/máxima com um dos métodos de cálculo apresentados para o horizonte inicial e final

de implantação do aterro.

 Estimar as características químicas do chorume para o horizonte inicial e final de implantação do aterro.

 Definir a tecnologia de tratamento em função da qualidade exigida para o chorume tratado, tendo como

base as características químico-físicas e de vazão, tanto no início como no fim de implantação do aterro.

 Na definição da tecnologia de tratamento, lembrar que os parâmetros verdadeiramente críticos do chorume

são: Nitrogênio Amoniacal e DQO refratária.

 Na definição da tecnologia de tratamento, atentar para a disposição dos subprodutos do tratamento (lodos,

rejeitos concentrados, etc).

 Prever lagoas de equalização, tanto de vazão como de carga.

 Projetar e implantar a ETE por módulos expansíveis.

SUGESTÕES PARA PROJETO DA ESTAÇÃO
DE TRATAMENTO DE CHORUME



MUITO OBRIGADO!

AQUAPRO Engenheiros Associados Ltda.

Fone: +55 (11) 3798‐4640

E‐mail: aquapro@aquapro.com.br


