
 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA COAGULAÇÃO/FLOCULAÇÃO 

COMO PRÉ-TRATAMENTO DE LIXIVIADO DE ATERRO 

SANITÁRIO 
 
Priscila Nunes da Silva – priscilanunes@poli.ufrj.br 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental 

Av. Athos da Silveira Ramos, 149 – Centro de Tecnologia 

21941-909 – Rio de Janeiro - RJ 
 

Ronei de Almeida - rnyalmeida@gmail.com 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Escola de Química – Departamento de Processos Inorgânicos 

 

Juacyara Carbonelli Campos -  juacyara@eq.ufrj.br 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental 
Escola de Química – Departamento de Processos Inorgânicos 

 

 
Resumo: O lixiviado é o líquido originado pela decomposição dos resíduos sólidos durante o 

processo de degradação biológica além de parte da água da chuva que percola pelo aterro. Esse 

líquido geralmente contém altas concentrações de compostos orgânicos, nitrogênio amoniacal e sais 
inorgânicos, que conferem alta toxicidade a esse efluente. O presente estudo teve como objetivo 

estudar a coagulação/floculação como um pré-tratamento do lixiviado proveniente do Aterro de 

Seropédica (RJ), verificando-se, principalmente, a eficiência na remoção de matéria orgânica 

(através da DQO). Foram testados três tipos de coagulantes, o Sulfato de Alumínio, o Cloreto Férrico 
e o Acquapol C1 (coagulante natural à base de taninos), nas concentrações de 500, 500 e 200 mg/L, 

respectivamente, variando-se o pH entre 4 e 9. Os melhores resultados, com relação à DQO, foram 

obtidos com um pH igual a 4, onde ocorreram reduções de 41,9% com o coagulante Sulfato de 
Alumínio, 22,4% com o coagulante Cloreto Férrico e 21,1% com o coagulante Acquapol C1. O 

melhor desempenho foi obtido com o coagulante Sulfato de Alumínio, porém, considera-se que o 

coagulante natural apresentou uma boa eficiência já que foi utilizada uma concentração bem menor 
do que a utilizada com os coagulantes convencionais. 
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EVALUATION OF COAGULATION/FLOCCULATION EFFICIENCY 

AS PRETREATMENT OF LANDFILL LEACHATE. 
 

 

 
Abstract: Leachate is the liquid generated from the decomposition of solid waste during the biological 

degradation process further part of the rainwater that percolates through landfill. This liquid 

generally contains high concentrations of organic substances, ammonia nitrogen and inorganic salts, 
that confer high toxicity of this effluent. The objective of this work was to study the coagulation / 

flocculation process as a pre-treatment of the leachate from the Seropédica landfill (RJ), verifying 

mainly the removal efficiency of organic matter (by COD). Three types of coagulants were tested, 
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aluminum sulfate, ferric chloride and Acquapol C1 (tannin base natural coagulant) in concentrations 

of 500, 500 and 200 mg / L, respectively, pH ranging from 4 to 9. The best results, regarding COD, 

were obtained with pH of 4, which occurred reduction of 41,9% with aluminum sulfate coagulant, 
22,4% with ferric chloride and with 21,1% using Acquapol C1. The best performance was obtained 

with aluminum sulphate coagulant, however, it is considered that the natural coagulant showed a 

good efficiency since it was used a lower concentration than that was used with conventional 
coagulants. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A preocupação com o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos gerados pelas 

comunidades tem aumentado nos últimos anos, principalmente após a criação da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/10). Essa lei visa a prevenção e a redução da geração de resíduos, 

tendo como proposta a prática de hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos para 

propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos e a destinação 
ambientalmente adequada dos rejeitos. 

A principal forma de destinação final utilizada no Brasil é por meio de Aterros Sanitários, 

prática de dispor os resíduos sólidos no solo previamente preparado para recebê-los, de acordo com 

critérios técnico-construtivos e operacionais adequados, em consonância com as exigências dos órgãos 
ambientais competentes. Um dos maiores problemas enfrentados por essa forma de disposição, diz 

respeito à produção e ao tratamento do lixiviado produzido. Especialmente nos casos em que o aterro 

sanitário está situado em áreas com uma alta pluviosidade, onde a produção de lixiviado é abundante, 
consequentemente o risco de contaminação do solo, de lençóis freáticos e de leitos de rios é 

relativamente alto, podendo gerar um forte impacto ambiental. 

O lixiviado é o líquido originado da massa orgânica do lixo durante o processo de 

degradação biológica que em contato com a água da chuva, percola a massa do aterro 
(NASCIMENTO et al., 2001).  Segundo Castilho Jr et al. (2006), a existência de um teor adequado de 

umidade nos resíduos é essencial para a atividade biológica de degradação e é um parâmetro que tem 

relação com a geração de lixiviado. Assim, o lixiviado é formado pela soma do teor de umidade 
natural dos resíduos com a umidade devida à infiltração e absorção da água da chuva. Ainda, os 

lixiviados de aterros sanitários geralmente contêm altas concentrações de compostos orgânicos, 

nitrogênio amoniacal e sais inorgânicos (GARCÍA et al., 1997), que conferem alta toxicidade a esse 
resíduo. 

Mesmo quando o aterro encerra suas atividades, a geração do lixiviado não se extingue. 

Geralmente, quanto mais antigo o aterro, menos biodegradável se torna esse efluente, necessitando de 

processos de tratamento mais complexos. Essa complexidade nas características do lixiviado é 
originada pelo tipo de resíduos ali depositados e, portanto fará a composição do lixiviado a ser tratado. 

Se não houver tratamento adequado, a poluição das águas causada pelo descarte de 

lixiviado pode provocar endemias ou intoxicações, se houver a presença de organismos patogênicos e 
substâncias tóxicas em níveis acima do permissível (SISINNO, 2000). A amônia é uma substância que 

confere alta toxicidade ao lixiviado devido a sua alta permeabilidade através de membranas celulares e 

de sua solubilidade em lipídios, que em pequenos vertebrados, como peixes, ocasionam efeitos 

deletérios, e podem levá-los a morte.  
A caracterização do lixiviado é importante na definição do tipo de tecnologia a ser 

implantada para o seu tratamento. No entanto, isso tem se tornado um desafio ao longo dos anos, uma 



 

 

vez que a geração do lixiviado sofre influência de diferentes fatores, como por exemplo do tipo de 

resíduo de origem, do tempo de operação do aterro, da pluviosidade, etc.  

Em geral, lixiviados de aterro sanitário são constituídos principalmente de compostos 
recalcitrantes dificilmente removidos por processos biológicos. Os tratamentos baseados em processos 

físico-químicos são capazes de promover a degradação ou até mesmo a mineralização da matéria 

poluente refratária dos lixiviados de aterro sanitário, reduzindo significativamente seu potencial 
poluidor (SILVA, 2009). 

O processo físico-químico é uma alternativa de tratamento muito utilizada em lixiviados 

mais antigos com alta concentração de compostos recalcitrantes de difícil biodegradação. Os processos 
que mais se destacam são a coagulação-floculação, “stripping” (arraste) de amônia, precipitação 

química, ultrafiltração, nanofiltração e osmose reversa. Entre esses métodos, a coagulação-floculação 

é favorecida pelo baixo custo e alta eficiência.  

A coagulação é um processo muito utilizado por promover a clarificação de efluentes 
contendo partículas coloidais e sólidos em suspensão. Este processo consiste na adição de agentes 

químicos para neutralizar as cargas elétricas das partículas, ocorrendo ligações químicas e absorção 

das cargas superficiais presentes (ECKENFELDER, 1989). 
Segundo Di Bernardo e Sabogal Paz (2009), no processo de coagulação, quando o 

coagulante é adicionado ao efluente ocorre a hidrolização, polimerização e a reação com a 

alcalinidade, formando hidróxidos comumente chamados de gel, compostos de carga residual positiva. 
Como as partículas coloidais e em suspensão apresentam cargas negativas em sua superfície, os íons 

formados na hidrólise do coagulante desestabilizarão tais partículas, reduzindo o potencial zeta até 

próximo à zero, sendo denominado este ponto de isoelétrico, permitindo a aproximação e aglomeração 

das partículas e, como consequência, a formação dos flocos. Desse modo, os flocos formados poderão 
ser separados por sedimentação, flotação ou filtração. A coagulação ocorre em um curto espaço de 

tempo, podendo variar de décimos de segundo a um período de 100 segundos. 

A eficiência da coagulação química-floculação-sedimentação depende das características 
do líquido a ser tratado e sofre os efeitos do tipo e da dosagem de coagulante utilizados, do pH de 

coagulação, do tempo e do gradiente de velocidade de mistura rápida e de floculação, entre outros (DI 

BERNARDO & DANTAS, 2005). 

Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo analisar a eficiência da 
coagulação, utilizada como um pré-tratamento do lixiviado, na diminuição da matéria orgânica 

(medida como DQO). 

 

2. METODOLOGIA 

 

2.1. Lixiviado utilizado 
 

Foi utilizada amostra de lixiviado coletada no Aterro Sanitário de Seropédica (Figura 1), 

localizado no Estado do Rio de Janeiro. Inaugurado em 2011, o Centro de Tratamento de Resíduos de 

Seropédica surgiu para substituir o antigo Aterro Sanitário de Gramacho, que funcionava desde 1978 
no Rio de Janeiro.  



 

 

 

Figura 1 - Aterro Sanitário de Seropédica. 

 
Fonte: Brasil2016 (2016) 

 
 

 

2.2. Ensaio de coagulação/floculação 
 

Os coagulantes químicos mais utilizados neste processo são: Sulfato de Alumínio e 

Cloreto Férrico, pois os custos são relativamente baixos. O coagulante reage com o lixiviado formando 
hidróxidos, produzindo íons positivos que desestabilizam as cargas negativas dos colóides, permitindo 

a formação dos coágulos (LIMA, 2005). 

Neste trabalho, foram utilizados 03 tipos de coagulantes: os coagulantes convencionais 

Sulfato de Alumínio e Cloreto Férrico e o coagulante natural alternativo Acquapol C1 (coagulante 
orgânico vegetal a base de Tanino de Acácia Negra). Adotou-se inicialmente uma concentração de 500 

mg∕L para os coagulantes convencionais e 200 mg∕L para o coagulante natural, variando-se somente o 

pH das amostras entre 4 e 9. 
Foram utilizados 300 mL de lixiviado em cada recipiente e variou-se o pH entre 4 e 9, 

adicionando-se NaOH ou H2SO4. Após o processo de coagulação, o material sobrenadante foi 

armazenado e conservado sob refrigeração, a fim de conservar as propriedades reais do lixiviado. 

Os experimentos, assim como as análises, foram realizados no Laboratório de Tratamento 
de Águas e Reúso de Efluentes (Escola de Química/Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ). 

O ensaio de coagulação foi realizado em aparelho “Jar-test” (Modelo Nova Ética), conforme ilustra a 

Figura 2, com capacidade para a realização simultânea de até seis ensaios. As condições de operação 
foram: velocidade de mistura rápida de 200 rpm, por 1 minuto, velocidade de mistura lenta de 40 rpm, 

por 30 minutos, e 30 minutos de sedimentação. 

 



 

 

Figura 2 - Aparelhagem de “Jar-Test” utilizada nos experimentos de coagulação/floculação. 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Os parâmetros de monitoramento analisados antes e depois dos ensaios de coagulação 

foram os seguintes: pH, Absorbância (em um comprimento de onda de 254 nm), DQO, Turbidez e 
Cor. Os métodos de análise utilizados seguiram as normas contidas no Standard Methods (APHA, 

2005).  

 
 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados obtidos após as análises experimentais com os coagulantes Sulfato de 

Alumínio (Al2(SO4)3), Cloreto Férrico (FeCl3) e Acquapol C1 (Acq) estão apresentados nas Tabelas 1, 
2 e 3, respectivamente. 

 

Tabela 1 - Resultados obtidos para o coagulante Sulfato de Alumínio.  

AMOSTRA 
pH (antes da 

coagulação) 

Cor Real (mg 

PtCo/L) 

Turbidez 

(NTU) 
Abs 254  DQO (mg/L) 

Amostra bruta 7,96 3899 3,57 26,91 4440 

pH 4 4,04 3637 43,7 17,22 2580 

pH 5 5,16 4565 11,2 22,39 3250 

pH 6 6,06 6415 8,16 25,4 3930 

pH 7 7,08 6461 8,83 26,45 4260 

pH 8 8,04 6761 8,15 26,91 4270 

pH 9 8,93 6410 7,03 24,82 3690 



 

 

 

 

Tabela 2 - Resultados obtidos para o coagulante Cloreto Férrico.  

AMOSTRA 
pH (antes da 

coagulação) 

Cor Real (mg 

PtCo/L) 

Turbidez 

(NTU) 
Abs 254  DQO (mg/L) 

Amostra bruta 7,96 3899 3,57 26,91 4440 

pH 4 4 4653 26,7 21,86 3446 

pH 5 5,16 5489 3,21 23,49 3493 

pH 6 6,11 6222 1,13 25,77 4653 

pH 7 7,1 7149 1,07 27,88 4153 

pH 8 8,01 7301 0,87 28,41 4480 

pH 9 9,03 6953 1,17 26,5 4320 

 

 

 
 

Tabela 3 - Resultados obtidos para o coagulante Acquapol C1. 

AMOSTRA 
pH (antes da 

coagulação) 

Cor Real (mg 

PtCo/L) 

Turbidez 

(NTU) 
Abs 254  DQO (mg/L) 

Amostra bruta 7,96 3899 3,57 26,91 4440 

pH 4 4,1 5305 36,9 24,25 3503 

pH 5 4,95 4785 13,1 23,23 3650 

pH 6 6,11 5380 13,6 27,03 3967 

pH 7 7,04 6878 11,9 29,25 3967 

pH 8 7,96 6721 10,7 34,02 4187 

pH 9 8,95 6520 8,86 28 3743 

 

 

Observa-se que os resultados apresentados para os parâmetros Cor e Turbidez não foram 

muito significativos, tendo, em alguns casos, ficado acima do valor inicial. Já os resultados obtidos 
para os parâmetros Abs 254 e DQO demonstraram uma boa redução após os ensaios de coagulação, 

principalmente quando foram ajustados ao pH 4 e 5.  Ressalta-se que a Absorbância a 254 nm avalia 

os compostos orgânicos aromáticos que absorvem nesse comprimento de onda. 
Para uma melhor avaliação dos resultados, foram calculadas as eficiências relativas 

(Tabela 4), entre o valor encontrado antes e depois dos ensaios de coagulação, especificamente para o 

parâmetro indicativo de carga orgânica (DQO). 
 



 

 

Tabela 4 – Resultados da remoção de matéria orgânica. 

Sulfato de 

Alumínio 

(500 mg/L) 

Eficiência na 

remoção de DQO 

(%) 

Cloreto Férrico 

(500 mg/L) 

Eficiência na 

remoção de DQO 

(%) 

Acquapol C1  

(200 mg/L) 

Eficiência na 

remoção de 

DQO (%) 

pH 4 41,9 pH 4 22,4 pH 4 21,1 

pH 5 26,8 pH 5 21,3 pH 5 17,8 

pH 6 11,5 pH 6 * pH 6 10,7 

pH 7 4,1 pH 7 6,5 pH 7 10,7 

pH 8 3,8 pH 8 * pH 8 5,7 

pH 9 16,9 pH 9 2,7 pH 9 15,7 

*Não foi possível calcular (valores finais maiores que os iniciais). 

 

 
 

 

Os melhores resultados, com relação à DQO, foram obtidos com um pH igual a 4, onde 
ocorreram reduções de 41,9% com o coagulante Sulfato de Alumínio, 22,4% com o coagulante 

Cloreto Férrico e 21,1% com o coagulante Acquapol C1. Levando-se em consideração que a 

concentração utilizada com o coagulante natural (200 mg/L) foi menor do que a utilizada com os 
coagulantes convencionais (500 mg/L), conclui-se que a redução da carga orgânica pelo Acquapol C1 

foi relativamente boa.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
As características dos lixiviados costumam variar muito de aterro para aterro e em função 

da época do ano. Dependendo das características dos resíduos depositados, o lixiviado vai ter uma 
composição específica, por isso a necessidade de se avaliar o comportamento do efluente de cada 

aterro. Tal complexidade torna ainda mais difícil a tentativa de se estabelecer as melhores condições 

de tratamento, que reduza os impactos causados ao meio ambiente.  
O objetivo geral do trabalho foi avaliar a coagulação como um pré-tratamento do 

lixiviado proveniente do Aterro de Seropédica, verificando-se, principalmente, a eficiência na remoção 

de carga orgânica através da DQO. Foram testados três tipos de coagulantes, dois convencionais e um 
natural. Os ensaios com os coagulantes Sulfato de Alumínio, o Cloreto Férrico e o Acquapol C1 foram 

realizados nas concentrações de 500, 500 e 200 mg/L, respectivamente, variando-se apenas o pH entre 

4 e 9. Os melhores resultados, com relação à DQO, foram obtidos com um pH igual a 4, onde 

ocorreram reduções de 41,9% com o coagulante Sulfato de Alumínio, 22,4% com o coagulante 
Cloreto Férrico e 21,1% com o coagulante Acquapol C1. O melhor desempenho foi obtido com o 

coagulante Sulfato de Alumínio, porém, considera-se que o coagulante natural apresentou uma boa 

eficiência já que foi utilizada uma concentração bem menor do que a utilizada com os coagulantes 
convencionais. 

Dessa forma, embora o pré-tratamento estudado tenha obtido remoções do parâmetro 

DQO positivas, a eficiência da coagulação depende principalmente da dosagem de coagulante 
utilizado e do pH de coagulação, sendo portanto necessário avaliar também a eficiência do tratamento 

com outras concentrações, mantendo o pH ótimo encontrado.  



 

 

 

Agradecimentos  
Os autores agradecem à empresa Acquaquimica LTDA, pelo apoio com o fornecimento 

do coagulante natural Acquapol C1 e à COMLURB (Companhia Municipal de Limpeza Urbana do 

Município do Rio de Janeiro) pelo envio de amostras de lixiviado. 
 

 

5. REFERÊNCIAS  

 

APHA, AWWA, WPCF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21st Ed., 

2005 

BRASIL2016: Fotografia do Aterro Sanitário de Seropédica. Disponível em: 
<http://www.brasil2016.gov.br/pt-br/paraolimpiadas/legado/ctr-seropedica>  Acesso em: 14 jul. 2016. 

DI BERNARDO L. & DANTAS, A.D. (2005) Métodos e técnicas de tratamento de água. 2. ed. Rio 

de Janeiro: ABES; RiMa. v. 1. 

FELICI, E.M et al. Remoção de carga orgânica recalcitrante de lixiviado de resíduos sólidos 

urbanos pré-tratado biologicamente por coagulação química-floculação-sedimentação. Revista 

Engenharia Sanitária e Ambiental (ESA), ABES, v.18, n.2,2013. 

FORTINO, P. Pós-tratamento de efluente têxtil usando coagulação/floculação. IX SIMPÓSIO 
INTERNACIONAL DE QUALIDADE AMBIENTAL. Porto Alegre – RS, 2014. 

MAIA, L. S. Uso de carvão ativado em pó no tratamento biológico de lixiviado de aterro de 

resíduos. Dissertação de Mestrado - Programa de Pós-graduação em Tecnologia de Processos 
Químicos e Bioquímicos. UFRJ. RJ, 2012. 

MARIA, M. A. Caracterização de lixiviados de aterros sanitário e industrial da região 

metropolitana de belo horizonte. Dissertação de Mestrado - Programa de Pós-graduação em 

Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos. UFMG. MG, 2010. 

MELLO, V. F.; ABREU, J. P. et. al. Variáveis no processo de coagulação /floculação/decantação de 

lixiviados de aterros sanitários urbanos. Revista Ambiente & Água, Taubaté, vol. 7, n° 2, 2012. 

SILVA, F. Tratamento combinado de lixiviados de aterros sanitários. Dissertação de Mestrado - 
Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos. UFRJ. RJ, 2009. 

TATSI, A. A. et. al. Coagulation-flocculation pretreatment of sanitary landfill leachates. 

Chemosphere V. 53, p.737-744, 2003. 

VASCONSELOS, D. V; CAMPOS, J. C. Caracterização da eficiência das tecnologias de coagulação/ 

floculação, adsorção em carvão ativado e processos oxidativos avançados (fenton). 28° Congresso 

Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, 2015. 

VIANA, R. M. Combinação de processos físico-químicos e biológico anaeróbio para tratamento 

de lixiviado de aterro antigo. Dissertação de Mestrado - Programa de Pós-graduação em Engenharia 

Ambiental. UFRJ. RJ, 2011. 


