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Abstract 

The stripping process is one of the methods worldwide used and technically outstanding among the alternatives for 

AN removal from leachates. The study of physical treatment process (Baffle Reactor) for removal of ammonia from 

the leachate in a landfill in São Leopoldo/RS was the objective of this work. The hydraulic detention time (HDT) of 

12 days resulted in AN removal ranging from 6% to 73%. Statistically the “temperature” parameter showed 

influence on AN removal and greater removals were obtained for ambient temperatures above 20ºC. According to 

the results obtained, the BR is a technically feasible option to treat leachate as a physical process to remove 

ammonia by stripping and it may be indicated as a pre-treatment before biological systems. 
 
KeyWords (en negritas): Baffled Reactor, Leachate, Solid Waste, Stripping, Waste disposal and treatment.  

 

                                                 
1 Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). Professor e pesquisador na UNISINOS dos cursos de Graduação 

em Engenharia Civil e Gestão Ambiental. Atua na área de Engenharia Sanitária, com ênfase em Resíduos Sólidos, 
Domésticos e Industriais, participante do grupo de pesquisa do CNPq &quot;Saneamento Ambiental-Unisinos&quot. E-
mail: mocaetano@unisinos.br. 

2
  Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS).  



2 
 

PROPOSTA DE TRATAMENTO DE LIXIVIADOS DE ATERRO SANITÁRIO POR 
PROCESSO DE “STRIPPING” 

 

 
Resumen 
O processo de remoção de nitrogênio amoniacal (NA) por “stripping” é um dos métodos utilizados mundialmente e 
que se destaca tecnicamente. O objetivo deste trabalho foi o estudo da remoção de amônia por “stripping” do 
lixiviado proveniente do Aterro Sanitário de São Leopoldo/RS, utilizando um processo físico de tratamento (Reator 
de Chicanas). Os resultados mostraram, para um tempo de detenção hidráulica (TDH) de 12 dias, uma remoção de 
NA variando de 6% a 73%. O parâmetro “temperatura”, estatisticamente, influencia na remoção de NA, sendo 
obtidos maiores remoções para temperaturas ambiente superiores a 20ºC. Pelos resultados conseguidos, o RC se 
torna uma opção viável tecnicamente para tratamento de lixiviados de aterros sanitários, como um processo físico 
para remoção de amônia por “stripping”, podendo ser indicado como um pré-tratamento aos sistemas biológicos.   

 
Palabras clave: Lixiviado, Reator de Chicanas, Resíduo Sólido, Tratamento e disposição de residuos. 
 

 
1 - Introdução e Justificativa do trabalho 

 
No Brasil, os Aterros Sanitários são o principal método de destinação final de resíduos sólidos urbanos. Este 

sistema de tratamento se projetado e operado adequadamente é uma solução técnica segura e economicamente 
viável. Nota-se, todavia, que na maioria dos municípios do país, não há este controle, o que pode significar uma 
grave contaminação ambiental de recursos hídricos, solo e atmosfera devido a toxicidade de lixiviados e gases de 
aterro ao serem lançados no meio ambiente sem prévio tratamento. 

MARTTINEN et al. (2002) cita que o foco do tratamento de lixiviados de aterros sanitários são os 
parâmetros relacionados a matéria orgânica e carga nitrogenada. Isto é justificado, pois a alta concentração desses 
poluentes no efluente causa efeitos sistêmicos: (1) a depleção dos níveis de oxigênio dissolvido (pela demanda de 
oxigênio), (2) é o principal causador do processo de eutrofização das águas, influenciando na qualidade das águas e 
vida aquática; (3) é tóxico a peixes e à saúde da população, podendo ocasionar doenças que afetam o sistema nervoso 
central, respiratório e digestivo dos seres humanos e (4) pode inibir o processo de tratamento biológico de efluentes, 
afetando a eficácia do sistema.  

Assim, o grande desafio dos pesquisadores em termos de remoção de nitrogênio presente em lixiviados 
proveniente de Aterros Sanitários é a busca por novas tecnologias que sejam sustentáveis. Neste sentido, AZIZ et al. 
(2004) menciona o tratamento físico-químico como sendo um processo de grande interesse e de destaque em relação 
a outros métodos. Entre os diversos processos existentes, a motivação pelo estudo do processo de “stripping” da 
amônia para tratamento de lixiviados, está relacionada à eficiência comprovada mundialmente na remoção do 
nitrogênio amoniacal destes efluentes, conforme verificado nos trabalhos de CAMPOS et al. (2006), CHEUNG et al. 
(1997), MARTTINEN et al. (2002), OZTURK et al. (2003), BERTANZA et al. (1998), SILVA et al. (2004), CALLI 
et al. (2005). MARTTINEN et al. (2002), por exemplo, destaca o “stripping” como sendo o mais usual, podendo ser 
obtidas remoções de 93% de nitrogênio amoniacal, inclusive para altas concentrações iniciais deste parâmetro. 

A essência do projeto do reator de chicanas é levar em consideração a realidade de uma Estação de 
Tratamento de Lixiviados e suas variáveis: temperatura, clima, vazão e variabilidade dos lixiviados. Somado a isto, 
utilizar um processo de remoção de nitrogênio amoniacal que seja eficiente, a custos operacionais baixos e menor 
utilização de recursos naturais; sendo uma tecnologia que possa ser utilizada, inclusive em municípios com poucos 
recursos financeiros. 
 
 
2 - Objetivos ou Hipóteses 

 
O objetivo foi estudar a eficiência de remoção de nitrogênio amoniacal em lixiviados utilizando reator de 

chicanas como processo físico de tratamento. 
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Desta maneira, o experimento montado e estudado busca simular uma agitação do meio líquido, 
proporcionando uma remoção gasosa da amônia do lixiviado em pH natural. Ou seja, obter um resultado eficiente 
sem a utilização de produtos químicos para elevação de pH para valores próximos ou superiores a 8,0 (situação 
reconhecida para facilitar o processo de “stripping” da amônia) e com menor consumo de energia elétrica 
relacionada ao uso de aeração forçada. 
 
 
3 - Metodologia 

 
A metodologia de pesquisa baseou-se na construção de uma unidade experimental (reator de chicanas) e o 

monitoramento de parâmetros físico-químicos (pH, nitrogênio amoniacal, nitrito, nitrato, série de sólidos, 
alcalinidade, DQO, temperatura) para comprovação da eficiência de tratamento. A Figura 1 apresenta um croqui do 
reator utilizado nos ensaios. 
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Figura 1: croqui do reator de chicanas 

 
Utilizou-se o lixiviado da Estação de Tratamento (ETLix) do aterro sanitário de São Leopoldo no Rio 

Grande do Sul, Brasil. Atualmente, o tratamento realizado neste aterro corresponde a um tanque de equalização; 2 
lagoas anaeróbias; 4 lagoas facultativas; 2 lagoas de maturação, sendo o Tempo de Detenção Hidráulico (TDH) total 
médio de 90 dias. 

Assim, para esta pesquisa foram realizados 15 ensaios de batelada no RC, divididos em 5 testes com 
características diferentes, de modo a avaliar o desempenho da unidade de tratamento de lixiviado, principalmente 
frente à remoção de nitrogênio amoniacal (NA). Os testes 1, 2, 3 e 4 utilizaram a recirculação do lixiviado visando 
intensificar o processo de “stripping” da amônia, utilizando uma bomba para recirculação, enquanto o teste 5 foi 
desenvolvido sem o auxílio de recirculação  visando simular a volatilização natural da amônia. A Tabela 1 
apresenta as características de cada teste e ensaio do RC. 

 
TABELA 1: Dados das especificações dos ensaios realizados no RC 

TESTES PARÂMETROS - VARIÁVEIS ENSAIOS 

Teste 1 
Faixa de concentração inicial de NA < 600 mg/L 

RC1, RC4, RC13 
Vazão da Bomba = 1,7 m³/h 

Teste 2 
Faixa de concentração inicial de NA < 600 mg/L 

RC10, RC11, RC14 
Vazão da Bomba = 3,5 m³/h 

Teste 3 
Faixa de concentração inicial de NA > 600 mg/L 

RC2, RC3, RC7 e RC8 
Vazão da Bomba = 1,7 m³/h 

Teste 4 
Faixa de concentração inicial de NA > 600 mg/L 

RC5, RC6, RC9 
Vazão da Bomba = 3,5 m³/h 

Teste 5 
Faixa de concentração inicial de NA < 600 mg/L 

RC12, RC15 
Sem bomba 

 
Para estes ensaios o volume de lixiviado a ser tratado variou entre 2 e 3 m³. Os parâmetros monitorados 

foram: pH, nitrogênio amoniacal e temperatura ambiente (com frequência diária); série de sólidos, DQO, nitrito e 
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nitrato (realizados no início e final de cada ensaio) e alcalinidade (com frequência a cada dois dias). Na Tabela 2 são 
apresentados os parâmetros, metodologia e a frequência de análise para cada parâmetro de controle. 

 
TABELA 2: Monitoramento do Ensaio em Batelada - RC 

PARÂMETRO MÉTODO DE ANÁLISE FREQÜÊNCIA 
pH Potenciométrico² Diário 

Nitrogênio Amoniacal  Método Titulométrico² Diário 
Nitritos Método Ácido Fenoldissulfônico Início e final do ensaio 
Nitratos Método Ácido Salicílico Início e final do ensaio 

Alcalinidade Método Titulométrico² A cada dois dias¹ 
Série de Sólidos Gravimétrico² Início e final do ensaio 

DQO Refluxo fechado, método colorimétrico³ Início e final do ensaio 
Temperatura do lixiviado e 

do ambiente 
Termômetro Diário¹ 

Precipitação - Diário4 
¹ Para os ensaios RC1 e RC2 não foram monitorados a alcalinidade e a temperatura. 
² Referência Bibliográfica: APHA, 1995 
³ Referência Bibliográfica: APHA, 1995 – Modificação: Manual ISO 15705 MERCK. 
4 Fonte: DEFESA CIVIL, 2008. 

 
 
4 - Resultados Obtidos  

 
 
4.1. Características do Lixiviado estudado 

Os resultados do monitoramento físico-químico realizado na Estação de Tratamento de Lixiviados do Aterro 
Sanitário de São Leopoldo mostraram a grande variabilidade nas características deste líquido. Em termos de 
nitrogênio amoniacal, por exemplo, a concentração verificada na entrada da ETLix variou entre  219,0 mg/L até 
1802,9 mg/L. Em termos de eficiência, para 90 dias de TDH, o tratamento usual do lixiviado dos aterros de São 
Leopoldo através de lagoas de estabilização mostrou uma remoção de nitrogênio amoniacal variando entre 38% e 
65%. A Tabela 3 ilustra as eficiências de remoção para os parâmetros analisados. 

 
TABELA 3: Eficiência de remoção dos parâmetros físico-químicos – Tratamento de Lixiviados da ETLIx. 

Parâmetro Faixa de Eficiência de Remoção (%) 
Fósforo 28 – 62 

Acidez Volátil 52 – 78 
Alcalinidade Total 65 – 42 

DBO 70 – 84 
DQO 0 – 58 

Nitrogênio Amoniacal 38 – 65 
Nitrogênio Orgânico 0 – 4  

Nitrogênio Total 17 – 25 
Nitritos 0 – 60 
Nitratos 0 – 55 

  
  
4.2. Ensaios do Reator de Chicanas 

 
Com o experimento, foram obtidos resultados de remoção de nitrogênio amoniacal variando na ordem de 

6% até 73%, sendo estes extremos referentes ao teste 3 onde foram obtidos os maiores e menores valores de 
temperatura ambiente de todos os ensaios realizados. Outros trabalhos abordando remoção de NA pelo processo de 
“stripping”, variando parâmetros como pH, vazão de aeração, TDH e temperatura; alcançaram remoções como: 
79% (SILVA et al., 2006b); 7% a 96% (CAMPOS et al., 2006); 92% (LEITE et al., 2006); 14% a 68% 
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(BERTANZA et al., 1998); 64% a 89% (MARTTINEN et al., 2002); 45% a 95% (OZTURK et al., 2003); 65% a 
93% (CHEUNG et al., 1997); 80% a 99,5% (SILVA et al., 2004) e 94% (CALLI et al., 2005).  

O parâmetro alcalinidade decresceu em todos os ensaios, mostrando um perfil similar em relação à 
remoção de nitrogênio amoniacal, conforme pode ser observado na Figura 2. Esta relação estreita entre o parâmetro 
nitrogênio amoniacal e alcalinidade é relatada por SILVA et al. (2006), como sendo motivada pelo equilíbrio 
químico entre os íons amônio e amônia livre, e a conseqüente saída desta por stripping. No mesmo sentido, 
CAMPOS et al. (2006) sugere que um segundo efeito, que pode ocorrer combinado com o primeiro, pode se fazer 
presente. Trata-se da transformação de bicarbonatos em carbonatos, e estes em CO2, que é eliminado através de 
arraste, pois a velocidade de stripping do CO2 é maior do que a velocidade de stripping de amônia. O resultado 
desta dinâmica físico-química reflete-se no decréscimo combinado do teor de nitrogênio amoniacal e alcalinidade, a 
medida que  o processo de stripping é consumado. 

Verificou-se nos ensaios que a temperatura é outro parâmetro que influencia no processo de remoção de 
amônia. Esta relação foi observada e descrita por EMERSON et al. (1975) e é evidenciada em diversos trabalhos 
que abordam remoção de amônia por “stripping”, entre estes: BERTANZA et al. (1998); MARTTINEN et al. 

(2002); CALLI et al. (2005); CAMPOS et al. (2006). 
As Figuras 2 e 3 ilustram, como exemplo dos resultados obtidos, respectivamente, a remoção de nitrogênio 

amoniacal obtido no Teste 4 e o decréscimo da alcalinidade, podendo ser verificado também a similaridade no 
comportamento destes dois parâmetros. 

 

 
Figura 2: Resultados obtidos no Teste 4: NA inicial >600mg/L e vazão de recirculação = 
3,5 m³/h 
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Figura 3: Avaliação dos resultados de NA e Alcalinidade para o Teste 4: NA inicial 
>600mg/L e vazão de recirculação = 3,5 m³/h 

 
 
4.3. Análise Estatística 

 
A análise estatística mostrou grande variabilidade entre os resultados obtidos considerando o mesmo teste, 

não havendo similaridade entre estes. Além disso, verificou-se a influência de outras variáveis como concentração de 
nitrogênio amoniacal inicial, vazão de recirculação de lixiviado e temperatura. A Tabela 4 apresenta os resultados 
obtidos nos diferentes ensaios, bem como a média, desvio padrão e coeficiente de variação calculados. 
 
 Tabela 4: Resultados obtidos para remoção de NA de lixiviado de aterro sanitário nos ensaios do RC 

Teste Ensaio 
NA inicial 

(mg/L) 
NA final 
(mg/L) 

Remoção NA 
(%) 

Remoção 
Média 

Desvio 
Padrão 

Coeficiente de 
Variação (%) 

1 
RC1 539,3 229,0 58 

51 13 26 RC4 357,4 169,4 63 
RC13 513,4 344,9 33 

2 
RC10 512,0 361,6 29 

18 8 44 RC11 301,8 268,0 11 
RC14 233,75 200,7 14 

3 

RC2 898,4 289,8 73 

36 25 68 
RC3 1213,0 696,1 43 
RC7 1802,9 1361,0 25 
RC8 877,5 828,6 6 

4 
RC5 1588,3 885,9 44 

39 13 34 RC6 727,3 346,2 52 
RC9 724,4 574,1 21 

5 
RC12 220,05 146,7 33 

20 13 64 
RC15 172,75 160,1 7 
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A análise estatística (Teste ANOVA realizado utilizando o software SPSS), também mostrou influência 
significativa (intervalo de confiança de 95%) do parâmetro temperatura na remoção de nitrogênio amoniacal. A 
análise foi realizada comparando faixas de temperaturas pré-definidas. A Tabela 5 mostra estes resultado. 
 
Table 5: Tempratura x nitrogênio amoniacal 

Faixas de Temperatura 
Remoção de 

NA (%) 
Ensaios 

Média 
(%) 

Desvio 
Padrão 

Coeficiente de Variação 
(%) 

T < 20ºC 

29 10 

27 5 18 

11* 11 
25 7 
6* 8 
21 9 
33 12 

20ºC  T  25ºC 

58 1 

52 11 22 
63 4 
33 13 

14* 14 
52 6 

T > 25ºC 

73* 2 

43 1 2  
43 3 
44 5 
7* 15 

* Resultados não considerados nesta avaliação. 
 
Verifica-se a partir dos resultados que a melhor remoção de NA (52%) foram obtidas para faixas de 

temperatura maior igual a 20ºC e menor igual a 25ºC (faixa 2), sendo que a variação média de remoção de NA foi de 
27% a 52%. A influência do parâmetro temperatura na remoção de NA também foi encontrada nos trabalhos de 
BERTANZA et al. (1998), MARTTINEN et al. (2002) e CALLI et al. (2005), confirmando o resultado desse 
trabalho.  

A comparação dos diferentes tipos de vazão de bomba de recirculação (0,0m³/h; 1,7m³/h e 3,5m³/h) mostrou 
influencia em relação as faixas de temperaturas e a remoção de NA. Notou-se que para temperaturas superiores a 
20ºC a melhor opção técnica-ambiental de tratamento de lixiviado é a utilização de vazão de recirculação de 
lixiviado de 1,7 m³/h. Já para temperaturas inferiores a 20ºC, o melhor desempenho do RC ocorreu com vazão de 
recirculação igual a 0,0m³/h, ou seja, sem utilização de bomba. 
 
 
5 - Conclusões 

 
A comparação das análises realizadas na entrada e saída da ETLix mostrou que o tratamento biológico 

utilizado atualmente no local, para 90 dias de TDH, promoveu uma remoção variando de 38% a 65% de NA. Em 
contrapartida, o reator de chicanas, em 12 dias de TDH, promoveu uma remoção que variou de 6% a 73%. 
Considera-se promissora a utilização do RC, principalmente no que se refere a redução do TDH e também devido ao 
fato de que em 6 dos 15 ensaios realizados, a remoção de NA foi superior a 40%.  

No entanto, foi verificado que em nenhum dos ensaios realizados (Tabela 4) foi obtido concentrações de 
nitrogênio amoniacal passíveis de descarte em corpos hídricos segundo as legislações vigentes no país (inferior a 
20mg/L - Resolução do CONAMA nº 357/05 e Resolução do CONSEMA nº 128 de 2006). Devido a isto, deve ser 
previsto algum tipo de tratamento posterior ao RC.  

A análise estatística mostrou influência significativa do parâmetro temperatura, confirmando os diversos 
estudos relacionados ao tema. Em relação a influência de vazão de recirculação e concentração inicial de NA, notou-
se que para temperaturas superiores a 20ºC a melhor opção técnica-ambiental de tratamento de LAS é a utilização de 
vazão de recirculação de lixiviado de 1,7 m³/h; independentemente da concentração inicial da NA. Já para 



8 
 

temperaturas inferiores a 20ºC, o melhor desempenho do RC ocorreu com vazão de recirculação igual a 0,0m³/h, ou 
seja, sem utilização de bomba; também independente da concentração inicial de NA. Sugere-se, no entanto, que para 
temperaturas inferiores a 20ºC seja utilizada um Tempo de Detenção Hidráulico (TDH) maior de forma a obter uma 
adequada eficiência de remoção de NA. 

Sendo assim, a avaliação final retrata que o reator de chicanas, estudado por este trabalho, torna-se mais 
uma opção de tratamento de Lixiviados de Aterro Sanitário (LAS). Sugere-se o uso do RC como um processo físico 
para remoção de amônia por “stripping”, sendo um pré-tratamento aos sistemas biológicos. 
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