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Prevenção do Chorume 

Custo de prevenir chorume é menor do que o custo da 
coleta e tratamento do chorume  
Controles de águas pluviais a fim de promover o 
escoamente são essenciais e a implementação não é 
cara 
Melhorar e manter controles de águas pluviais em áreas 
ao redor do local de trabalho bem como nas áreas 
inativas 
Evitar a infiltração de águas pluviais nos resíduos, o que 
leva a geração do chorume (cobertura diária, 
intermediária e final) 

 



Coberturas 
– Diária 

• Restringe a infiltração das águas pluviais nos 
resíduos expostos  

– Intermediária 
• Melhora o gerenciamento das águas pluviais  

– Final  
• Um simple cobertura de solo compactado com 

vegetação aumenta a quantidade de 
evapotranspiração reduzindo a infiltração 

 
 

 

Prevenção do Chorume 



Prevenção do Chorume 

Coberturas 
– Diária 

• A maioria dos solos são adequados  
• Coberturas diárias alternativas podem ser usadas para 

economizar custo da obtenção do solo  
– Composto ou mulch 
– Cinzas 
– Lonas 
– Resíduos de madeira C&D (não inclui placas de 

reboco) 
• É importante remover a cobertura da zona ativa de 

disposição pela manhã  
– Material pode ser reutilizado  
– Economia de espaço no aterro 

 
 

 



Prevenção do Chorume 

Manutenção das coberturas intermediária e final  
– Prevenção do empossamento de água sobre o resíduo  
– Manutenção da vegetação 
– Consertar danos causadas pela erosão 

 
 

 



Custos do Gerenciamento do Chorume  

Os custos associados ao gerencimento do chorume pode ser 
atribuído às seguintes categorias: 
– Contenção 
– Coleta e armazenamento 
– Tratamento 
– Cobertura final – topo  

Estes custos dependem de vários fatores, incluindo: 
– Precipitação anual/ quantidade de chorume 
– Tamanho do aterro 
– Estratégia de gerenciamento do chorume 
– Tecnologias de tratamento do chorume 
– Nível de proteção ambiental 



Contenção 

Custo depende do sistema de liner usado 
Na maioria dos sistemas, o tamanho mínimo da 
célula viável para o liner é 2,5-5 ha 
Fatores relacionados ao custo 
– Distância de transporte 
– Tamanho do trabalho 
– Demanda do mercado na região 
– Requisitos de instalação 
– Estação do ano em que o liner deve ser 

instalado 



Tipos de Liner  
Tipo de Liner Vazamento 

Teórico 
mm/ano 

Sofisticação de Instalação 

Argila natural 5 – 50 Necessita de empreiteiro local (por exemplo, estradas) para 
instalar o liner. Preço muito dependente da disponibilidade 
local de argila e do nível de compactação necessária. 

Camadas de 
bentonita 

6 – 10 Transporte frequentemente necessário; a instalação pode ser 
realizada pelo empreiteiro com mão de obra local. 

Liner sintético ~ 40 Transporte frequentemente necessário, requer equipamentos 
e mão de obra altamente especializada em soldagem. 

Liner composto 
(e.g., sintético 
/bentonita) 

< 0,2 Transporte frequentemente necessário, requer equipamentos 
pro liner sintético, mão de obra altamente especializada em 
soldagem - mão de obra local pode instalar camadas de 
bentonita. 

Fonte: Banco Mundial, Guidance Note on Leachate Management for MSW Landfill. 1999 



Sistema de Coleta e Armazenamento  

A maioria dos sistemas podem ser construídos 
utilizando materiais locais e podem ser instalados por 
empreiteiros locais 
– Tubulação perfurada para coleta 
– Agregado 
– Estações de bombeamento com bombas 
– Tubulação principal 
– Lagoa ou tanque de armazenamento 

Custo depende da sofisticação do sistema e 
necessidades específicas, variando de menos de 
US$1/m2 até mais de US$4/m2 



Tratamento do Chorume 
Os dados do custo de tratamento do chorume variam bastante em função 
das diferentes tecnologias de pré-tratamento utilizadas antes da 
disposição e diferentes estratégias de descarte final (no sistema de esgoto 
sanitário, em águas receptoras ou outro método) 
– Dependente do local  

• Quantidade: 
– Precipitação e tamanho do aterro 
– Resíduos com alto teor de umidade 

• Qualidade: Tipos de resíduos depositados 
Os dados de custo de países em desenvolvimento não são disponíveis  
– Poucas locais com tratamento para descarga em águas receptoras e 

poucs locais com pré-tratamento para descarte em sistemas de esgoto 
– Pouco incentivo para os operadores de aterros disponibilizarem seus 

custos de tratamento de chorume 



Tratamento do Chorume 

Fatores que afetam esses custos incluem: 
– Distância para transporte 
– Capacidade da planta de tratamento do chorume 
– Concentração dos contaminantes 
– pH e características de qualidade do chorume 
– Padrões de qualidade exigidos para o efluente 

dependendo do local de disposição  
Exemplo: O custo de capital para uma estação de 
tratamento de chorume que trata 100 m3/dia de 
chorume pode variar de menos de US$1,8 milhão 
até mais de US$5,4 milhões, dependendo do nível 
de sofisticação da planta 

 
 



Tratamento do Chorume - EUA 

Os custos de tratamento do chorume (capital e 
operacional) pode constituir entre 5 e 15% do custo 
total do aterro antes do fechamento 
O tratamento do chorume tem custos relativamente 
altos de manutenção e operação  
– Custos anuais de operação e manutenção são em 

média 10 a 20% do custo total de capital numa 
base por metro cúbico 

Os custos de tratamento do chorume deve ter uma 
influência significativa na taxa cobrada pela 
disposição da tonelada de resíduo 

 



Tratamento do Chorume a Longo Prazo* 

Quando a etapa de pós-
tratamento (pós-
encerramento, por 
exemplo, 30 anos) do 
aterro é contabilizada, o 
custo de tratamento do 
chorume (capital e 
operacional) pode 
constituir em mais de 50% 
do custo total do aterro 

 
*1999, Banco Mundial- Guidance Note on Leachate Management for MSW Landfills 



Custos do Gerenciamento do Chorume Relativo ao 
Custo Total do Aterro - Exemplos Comparativos 

Suposições 
– Localização: Filipinas 
– Aterro de 10 ha 
– 300-350 toneladas por dia durante um período de 10 

anos 
– Capacidade: 1 milhão de toneladas 
– Liner: argila natural 
– Tratamento do chorume: tratamento biológico aeróbio 

com retirada de amônia  
– Custos iniciais do tratamento: US$10/m3 

– Período usual de pós-tratamento, monitoramento e 
responsabilidade: 30 anos 
 

 



Custos do Gerenciamento do Chorume Relativo ao Custo 
Total do Aterro - Exemplos Comparativos 

 
 Geração 

Anual de 
Chorume 

Custos de Tratamento 
(investimento e 
operação) 

Liner / 
Coleta do 
Chorume 

Todos outros 
Investimentos 

Operação e 
Manutenção 
(excluindo tratamento 
do chorume) 

Custo 
Total do 
Aterro 

50 m3/dia 5,1 1,2 2,4 1,4 10,1 

100 m3/dia 9,9 1,2 2,4 1,4 14,9 

Custos de Tratamento Relativo ao Custo Total do Investimento e Operação com 
Período de Pós-tratametno de 30 anos (US$/Tonelada) 

Liner / 
Coleta do 
chorume 

12% 

Custo de 
Tratamento 

50% 

O&M 
14% 

Outro 
24% 

50 m3/day Liner / 
Coleta do 
chorume 

8% 

Custo de 
tratamento 

67% 

O&M 
9% 

Outro 
16% 

100 m3/day 



Tratamento do Chorume 

Locais de tratamento operados pelo governo 
Tratamento local (no aterro) 
Bombeamento e transporte 
Remediação em zonas úmidas 
Fitoremediação / Capim Vetiver 
Evaporação 



Tratamento do Chorume 

Locais de tratamento operados pelo governo 
– Nos EUA, é exigido um licença de pré-

tratamento de efluentes industriais  
– Normalmente é necessária a amostragem a 

cada 3 meses 
– Rentável, geralmente menos de 

US$0,02/galão (~US$0,0053 / L) 
– Limites de descrate de efluentes pode se 

tornar um problema 



Tratamento do Chorume 

Tratamento local (no aterro) 
– Planta pequena – menos de 50.000 galões por 

dia  
– Licenças adicionais necessárias  
– Precisa de operação e manutenção 
– Precisa de mais espaço físico; pode alterar os 

limites da área licenciada se necessário após 
a licença inicial  

– Custo US$0,03 – 0,08 por galão (US$0,008 – 
0,02 por litro) dependendo da situação 
 



Tratamento do Chorume 

Bombeamento e transporte 
– Custo inclui transporte e disposição em local 

de tratamento   
– Sujeito a análise do chorume e dependendo 

do local também sujeito a restrições de 
quantidade e qualidade 



Tratamento do Chorume 

Bombeamento e transporte 
– Custo total de transporte e disposição geralmente 

varia entre US$0,08 e US$0,20 por galão ($0,02 e 
$0,053/L) 

– A quantidade desse custo associada ao 
tratamento/disposição é geralmente US$0,05 por galão 
($0,013/L) 

– Um cliente com volumes altos vai ser oferecido um 
melhor preço do que um clinete com volumes baixos  

– Para plantas com reatores em batelada, o custo 
primário para o tratamento do chorume está 
relacionado à remoção de DBO. Outros fatores que 
contribuem para os custos são energia para aeração, 
produtos químicos para manter as colônias microbianas 

 



Tratamento do Chorume 

Remediação em zonas úmidas 
– Licenças adicionais necessárias  
– Análises adicionais necessárias  
– Considerações do projeto  

• Tamanho (galões por dia) 
• Tipo da planta 
• Operação e manutenção 

– Custo – tipicamente US$0,01 por galão 
(~$0,04/L) 

– Período de payback ~1 ano 
 

 
 



Tratamento do Chorume 

Fitoremediação / Capim Vetiver 
– Licenças adicionais necessárias  
– Salgueiro ou árvores de álamo 
– Considerações sobre o projeto 

• Análise do chorume 
• Volume de chorume tratado por dia 
• Localização do projeto 
• Clima 

– Custo – geralmente menos de US$0,05 por 
galão (~$0,013/L)  

– Período de payback entre 3-5 anos 



Tratamento do Chorume 

Evaporação 
– Licenças adicionais podem ser necessárias  
– Método de pulverização 

• Depende do clima (chuvas e vento) 
• Depende do local (sem encostas no entorno) 

– Evaporação em flares  
• Licenças adicionais necessárias  
• Considerações do projeto 
• Licensas relacionadas a qualidade do ar / 

limite de emissão  
• Operação e manutenção 
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