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RESUMO 

 

Diante do aumento das taxas de consumo acompanhado da proliferação 

desenfreada dos centros urbanos e industriais, carência de instrução da população, em 

conjunto com a ausência de políticas ambientais eficazes, a contaminação do meio 

ambiente mostra-se como recorrente no cenário mundial atual. Tanto os solos como os 

lençóis freáticos constituem fontes significativas de recursos, visto isso, a contaminação 

desses ambientes proporciona enormes prejuízos à vida no planeta. Um dos maiores e 

mais impactantes contaminantes do solo é o chorume, líquido percolado oriundo da 

decomposição de resíduos sólidos domésticos. Os locais utilizados como depósito final 

de lixo, usualmente representados pelos lixões, apresentam-se como focos potenciais de 

poluição, refletindo negativamente na qualidade da saúde humana e ambiental 

especialmente em países subdesenvolvidos. A fim de contornar essa realidade, além de 

retificar os transtornos causados por insuficiências do sistema de tratamento, técnicas de 

remediação têm sido desenvolvidas e aplicadas. Dessa forma, esse trabalho explorou as 

diferentes metodologias de descontaminação de áreas poluídas por chorume em seus 

diferentes contextos. O uso de fitorremediação, tanto no tratamento do lixiviado em 

aterros (normalmente combinada com barreiras reativas) quando na remediação de áreas 

contaminadas, vem se mostrando como a abordagem mais adequada devido a maior 

abrangência nos locais cabíveis de aplicação, menores demandas de custos no processo 

como um todo, e pelo fato de poder ser utilizada em áreas extensas. Além disso, é de 

extrema importância também atuar de forma preventiva em locais não contaminados 

através de prática de medidas de mitigação. 

PALAVRAS-CHAVE: Solo. Contaminação. Remediação. Chorume. Lixo. 

  



 

ABSTRACT 

 

Given the increase in consumption rates, together with the unbridled 

proliferation of urban and industrial centers, lack of education of the population and the 

absence of environmental policies, the environmental contamination is common in the 

world scenario nowadays. Both the soil and the groundwater are significative sources of 

resources, facing it the contamination of these environments causes enormous damage 

to life on the planet. One of the biggest and most impacting soil contaminants is the 

leachate, liquid percolated from household waste decomposition. The sites used as final 

waste disposal, usually represented by dumps, present themselves as potential points of 

pollution, negatively reflecting in the quality of human and environmental health, 

especially in underdeveloped countries. In order to circumvent this reality, in addition to 

rectifying the disorders caused by insufficiencies in the treatment system, remediation 

techniques have been used and applied. Thus, this work explored the different 

methodologies of decontamination of polluted areas by leachate in their different 

contexts. The use of phytoremediation, both in the treatment of leachate at landfills 

(usually combined with reactive barriers) and in the remediation of contaminated areas, 

has been shown to be the most appropriate approach due to the greater scope of 

application sites, lower cost demands in the whole process and the fact that it can be 

used outdoors. In addition, it is extremely important to also act preventively in 

uncontaminated locations through the practice of mitigation measures. 

KEY WORDS: Soil. Contamination. Remediation. Leachate. Waste 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

O crescimento urbano desenfreado e sem planejamento, a irresponsabilidade fiscal 

diante das atividades industriais e a carência de conscientização social evidenciam-se como os 

motivadores de diversos impactos negativos ao meio ambiente. Um desses efeitos é a 

contaminação (acidental ou proposital) do ar, do solo e das águas, superficiais e subterrâneas; 

que por sua vez, acabam por atingir os seres vivos. 

São inúmeras as substâncias que podem atuar na degradação de uma área e da mesma 

forma, são diversas as atividades que as originam. O descuido durante essas práticas pode 

culminar no contato inadequado desses contaminantes com o entorno. Dentre os principais 

agentes poluentes de solos e águas subterrâneas destacam-se os metais pesados, solventes 

aromáticos, solventes halogenados, combustíveis automotivos, hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos (PAHs) e hidrocarbonetos totais de petróleo (TPH). Esses compostos são 

produzidos, em sua grande maioria, por atividades industriais, práticas agrícolas, mineradoras 

e, inclusive, através da atividade biológica de decomposição. Esta, no que lhe concerne, 

elucida a atenção necessária ao tratamento de efluentes e disposição adequada dos resíduos 

urbanos (FOA, 2015; FOA, 2018; INEA, 2014; CETESB, 2018; FEAM, 2018). 

Ainda que seja um dos primordiais aspectos relacionados ao saneamento das grandes 

cidades, a correta destinação do lixo, na maioria das vezes, ainda se mantém sem solução. Isso 

acontece devido ao fato de que os sistemas de coleta, o transporte e a disposição final dos 

resíduos urbanos estão atrelados às administrações municipais e um dos desafios enfrentados 

pelas prefeituras é obter um local apropriado para a alocação desse lixo, posto que tem se 

tornado cada vez menor a disponibilidade destas áreas, além do alto custo associado. 

As regiões cuja destinação do lixo não foi realizada de maneira adequada mostram-se 

como alarmantes, uma vez que a água, principalmente das chuvas, percola através dos 

resíduos, carreando diversas substâncias orgânicas e inorgânicas através do chorume, líquido 

poluente consequente da decomposição do lixo. Esse percolado, cuja composição é muito 

variável, pode ser transportado e alcançar níveis profundos do solo e até mesmo coleções 

hídricas. E, apesar dos tratamentos presentes nos aterros sanitários, o ambiente ainda se 

encontra suscetível a possíveis insuficiências de barreira ao que tange o escape do chorume e 

negligência em relação ao lodo resultante. 
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Os famosos lixões a céu aberto oportunizam a proliferação de vetores de doenças e 

poluem visualmente o recinto. Além disso, a carência de controle e tratamento do chorume 

resultam na contaminação ambiental, alcançando os seres humanos, animais e os recursos 

naturais, sujeitos potencialmente atingidos desse cenário. Diante do exposto, o chorume, 

devido à sua alta agressividade perante a natureza e saúde pública, requer um cuidado 

propício, visando à manutenção da estabilidade dos espaços de descarte do lixo e a 

integridade das adjacências. 

Embora a preocupação com a contaminação dos solos e lençóis freáticos seja atual, já 

foram desenvolvidas diversas técnicas de remediação cuja aplicação tem por intuito 

minimizar as concentrações de contaminantes a níveis toleráveis pela saúde humana e 

impossibilitar a dispersão dos mesmos (HUANG et al., 2005). A despoluição pode ser 

realizada tanto in situ quanto ex situ, sendo a primeira a mais aplicada visto que apresenta 

menores custos, além de não permitir contaminações secundárias (COUTINHO, 2015). 

Existem inúmeras estratégias de remedição que podem ser aplicadas a fim de 

descontaminar um local. Selecionar o melhor processo - ou combinação de processos - 

depende da consideração de múltiplos fatores como a heterogeneidade física do solo e a 

extensão do contaminante (TAVARES, 2013), assim como o nível de detalhamento das 

informações a respeito da área a ser reabilitada (MAXIMIANO & MORAES, 2014). 

As principais metodologias empregadas atualmente para a remediação dos solos em 

geral são os processos: Pump and Treat, Barreiras Reativas Permeáveis, Dessorção Térmica, 

Fitorremediação e Biorremediação. No que diz respeito a solos e lençóis freáticos 

contaminados especificamente por chorume, encontra-se, de maneira mais frequente, a 

aplicação de técnicas de: Fitorremediação, Biorremediação, Processos Físico-Químicos e 

Oxidativos Avançados e uso de Reatores Fotoeletrolíticos. Antes de qualquer 

descontaminação química ou biológica da região, normalmente, pratica-se o tratamento 

primário que engloba ações de caráter físico, como drenagem de águas pluviais, formação de 

aglomerados de resíduos e cobertura do lixo compactado. Tal postura possibilita a degradação 

biológica do lixo, reduz a proliferação de vetores de doenças e melhora o aspecto estético da 

área. 

Apesar da disponibilidade de variadas técnicas almejando a despoluição do local, uma 

boa prática consiste no incentivo aos mecanismos de mitigação - que previnem o espaço 

contra a instalação de focos de contaminações. Dentre essas ações preventivas são cabíveis de 
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citação a redução na fonte, reciclagem e tratamento dos resíduos, com sua posterior 

disposição final adequada, concretizando a função dos aterros sanitários. 

No Brasil e em muitos outros países, a atenção com a avaliação de áreas 

contaminadas, bem como o desenvolvimento e aplicação de métodos para remediar esses 

espaços, vêm crescendo consideravelmente. No entanto, ainda há uma carência global 

significativa quanto ao estabelecimento de um sistema padronizado e bem definido de 

monitoramento do solo (FOA, 2015), assim como a efetiva remediação dos locais com 

contaminação identificada. 

Ao que tange o Brasil, cada estado apresenta seu respectivo órgão ambiental 

responsável pelo levantamento, controle, fiscalisação da remediação e monitormento de áreas 

contaminadas. Esses órgãos, segundo a recomendação do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) de dezembro de 2009, publicam relatórios contendo essas informações 

em seus portais institucionais com peridiocidade variável (INEA, 2014). Atualmente, apenas 

as áreas contaminadas dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais são 

acompanhadas e divulgadas (IBAMA, 2016), o que representa uma pequena cobertura do 

território nacional e demonstra, paralelamente, o escasso controle no que diz respeito aos 

aspectos ambientais. 

Diante do cenário de desigualdades e negligências, o crescente estudo das técnicas 

para remediação do solo, bem como sua mitigação, apresenta-se como sendo de grande 

importância, uma vez que a contaminação acompanhada do seu descuido pode repercutir em 

graves consequências para toda forma de vida no planeta. 

 

1.1 Objetivos 

 

Um dos objetivos deste trabalho consiste no levantamento detalhado dos diferentes 

métodos de remediação que podem ser aplicados diante de áreas contaminadas por resíduos 

sólidos urbanos, ou seja, o lixo domiciliar, principalmente, pelo chorume resultante. Diante 

das informações apuradas, é possível cumprir o propósito central do projeto ao selecionar a 

postura com melhor viabilidade técnica a ser adotada nesses cenários de contaminação. 
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2 – CONTAMINAÇÃO DE SOLO E LENÇOL FREÁTICO E PRICIPAIS MÉTODOS 

DE REMEDIAÇÃO 

 

Um dos maiores problemas ambientais da atualidade é a contaminação dos solos e 

lençóis freáticos, ocasionada pelo descarte inadequado de resíduos orgânicos e inorgânicos, 

tanto de forma acidental como proposital (COUTINHO, 2015). O acúmulo de contaminantes 

no meio provoca múltiplas consequências negativas, como a infertilidade do solo, 

desequilíbrio do ecossistema, culminando em problemas de saúde para o ser humano e 

afetando diversas formas de vida. 

Este capítulo aborda questões referentes aos tipos de contaminação de solos e lençóis 

freáticos e quais são os principais métodos de remediação estudados e aplicados atualmente, 

não se restringindo a poluições promovidas pela disposição incorreta do lixo. É importante 

entender de que maneira a atividade humana está afetando essas áreas para então estudar 

como eliminar, diminuir e/ou evitar suas contaminações. 

 

2.1 Contaminação do Solo 

 

De acordo com Dinis e Fraga (2015), o solo é a camada superficial da crosta terrestre, 

a interface entre a atmosfera, hidrosfera e geosfera. Este funciona como um filtro, possuindo a 

capacidade de depuração e imobilização de grande parte das impurezas nele depositadas. A 

capacidade do solo é limitada em função do efeito cumulativo do depósito de poluentes 

atmosféricos, acomodação de resíduos sólidos urbanos, industriais, materiais tóxicos e 

radioativos e aplicação de agrotóxicos (CETESB, 2019). Além disso, há a possibilidade de 

uma migração dos poluentes do solo para o lençol freático, existindo assim o risco de afetar a 

população que faz a utilização dessa água. A Figura 2.1 exibe, brevemente, as fontes de 

poluição do solo e sua migração. 
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Fonte: CETESB, 2019 

Figura 2.1 - Fontes de poluição do solo e sua migração 

 

A existência de locais contaminados apresenta uma ameaça para os ecossistemas e 

populações que neles habitam, sendo capaz de sua influência alcançar distâncias significativas 

devido ao alto potencial de mobilidade de muitos contaminantes e da interação solo/águas 

subterrâneas em consequência da percolação/lixiviação desses contaminantes (DINIS & 

FRAGA, 2005). 

Primeiramente é interessante considerar os produtos químicos que oferecem a maior 

ameaça para a saúde humana. Uma particular atenção deve ser dada aos metais pesados e aos 

poluentes orgânicos persistentes, introduzidos nos compartimentos ambientais através das 

atividades industriais e na disposição de resíduos e lançamento de efluentes. Os poluentes 

orgânicos persistentes (POPs) também requerem especial atenção, pois quando expostos à 

população, podem levar ao aumento do risco de câncer, alteração do sistema imunológico, 

dentre outros efeitos adversos sobre a saúde humana (FEAM, 2018). 

Além das alterações no solo provocadas por perturbações físico-químicas (adição ou 

remoção de substâncias ou calor), a natureza dos impactos também pode ser decorrente de 

uma perturbação física (DINIS & FRAGA, 2005). Essas atuações físicas podem ocasionar 

alterações na topografia, remoção da camada vegetal, tornando o solo propício à erosão, 

ocasionar mudanças na densidade e consistência do solo, influenciando em sua capacidade de 

drenagem natural, além da redução do teor de matéria-prima. Todas essas interferências 
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(físicas ou químicas) possuem influência direta sobre os microrganismos presentes, flora e 

fauna natural, hidrologia e qualidade das águas. A Tabela 2.1 apresenta uma lista de 

atividades de uso e ocupação possivelmente poluentes para o solo. 

 

Tabela 2.1 - Atividades de uso e ocupação do solo possivelmente poluentes 

Atividades  

Aplicação no solo de esgoto, lodos orgânicos 

industriais, ou outros resíduos 

Aterros e outras instalações de tratamento e 

disposição de resíduos 

Silvicultura Estocagem de resíduos perigosos 

Atividades Extrativistas Produção e teste de munições 

Agricultura/Horticultura Refinarias de petróleo 

Aeroportos Fabricação de tintas 

Atividades de processamento de animais Manutenção de rodovias 

Atividades de processamento de asbestos 
Estocagem de produtos químicos, petróleo e 

derivados 

Atividades de lavra e processamento de argila Produção de energia 

Enterro de animais 
Estocagem ou disposição de material 

radioativo 

Fonte: Adaptado de CETESB, 2019 

 

A preocupação com as consequências ambientais decorrentes das atividades 

apresentadas na Tabela 2.1 vem sendo discutida atualmente, uma vez que o solo é 

considerado um recurso limitado e primordial ao ecossistema mundial. Dessa forma, protegê-

lo tem sido o propósito de diversas discussões, fazendo-o parte da agenda política de países 

desenvolvidos. 

 

2.2 Contaminação do Lençol Freático 

 

Nos últimos anos aumentou-se o desenvolvimento da exploração de lençóis freáticos 

no Brasil. Uma grande parte dos núcleos urbanos são hoje abastecidos exclusivamente por 

água subterrânea da camada freática e/ou artesiana, além de numerosos polos agroindustriais e 

agropecuários que utilizam essa água como manancial prioritário para atender à demanda. 
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Diante da crescente busca por recursos hídricos, consequência da concentração 

demográfica e expansão econômica, a utilização de águas subterrâneas tende a aumentar em 

virtude de sua abundância, qualidade e baixo custo de captação. Deste modo, o recurso 

hídrico subterrâneo tornou-se estratégico para o progresso econômico da sociedade (CETESB, 

2019). 

Apesar disso, a situação atual de exploração é marcada por uma visão imediatista do 

uso do recurso, imperando o descontrole e a falta de mecanismos legais e normativos. Assim, 

os aquíferos estão sujeitos aos impactos da extração desenfreada por poços e da ocupação 

desordenada do solo, que põem em risco a qualidade das águas.  

As formas de poluição dos aquíferos normalmente estão relacionadas ou são as 

mesmas que as atividades contaminantes de solos (apontadas na Tabela 2.1) visto que o 

contaminante normalmente atinge as camadas de água freáticas através da sua permeabilidade 

pelo solo. As atividades contaminantes de lençóis freáticos mais predominantes são: 

• Lixões e aterros sanitários operados de forma irregular; 

• Atividades inapropriadas de armazenamento; 

• Efluentes e resíduos industriais; 

• Atividades mineradoras; 

• Uso indiscriminado de fertilizantes e agrotóxicos. 

À medida que são contaminados, os lençóis freáticos envolvem um alto custo de 

recursos financeiros e humanos para sua remediação, o que pode ser atingido ao final de 

muitos anos. 

 

2.3 Principais Métodos de Remediação de Solos e Lençóis Freáticos 

 

O processo de remediação de solos e aquíferos contaminados se refere à redução dos 

teores de contaminantes a níveis seguros e compatíveis com a proteção ambiental, 

impossibilitando ou dificultando a disseminação de substâncias nocivas (TAVARES, 2013). 

Segundo Huang et al (2005), os métodos de remediação permitem a descontaminação, 

mesmo que parcial, de uma área (técnicas de tratamento) ou isolar o material contaminado de 

maneira a evitar a dispersão dos poluentes (técnicas de confinamento). Ao passo que, nas 
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técnicas in situ trata-se o solo e/ou a água do lençol freático no próprio local, nas técnicas ex 

situ é necessária a remoção da parte contaminada para que o tratamento ocorra em outro local. 

Atualmente, em todo o mundo, a tendência é de favoritismo pelos processos in situ, 

uma vez que apresentam baixos custos e não ocasionam contaminações secundárias, fato 

considerado na remediação ex situ, dado que há o transporte do material contaminado até o 

local de tratamento. A principal desvantagem dos métodos in situ origina-se da manipulação 

limitada do meio contaminado, enquanto a abordagem ex situ possibilita maior controle dos 

processos, aumentando a eficiência (MARQUES et al, 2010). 

As tecnologias de remediação passaram por diversas modificações nas últimas duas 

décadas. Essas mudanças ocorreram de forma acelerada, como resultado de pressões 

realizadas pela indústria para que viabilizasse uma melhoria da relação custo-benefício para 

as técnicas existentes. Além disso houve um surgimento de novas demandas ambientais por 

parte da população dado o aumento da conscientização da sociedade em relação a esse tema, 

indicando a necessidade de inovação e busca por diferentes alternativas para reabilitação de 

áreas contaminadas. 

Segundo Tavares (2013) a escolha da técnica de remediação deve considerar a 

heterogeneidade física do solo, a extensão do contaminante, o local das fontes primárias de 

degradação, a ocorrência de zonas de descarga, além da presença do poluente em suas fases 

imiscível, residual ou adsorvida no meio geológico. 

Além disso, de acordo com Maximiano e Moraes (2014) a avaliação das tecnologias 

disponíveis para a remediação depende do nível de detalhe das informações sobre a área a ser 

reabilitada. Informações sobre o meio físico e a distribuição espacial da contaminação nos 

distintos compartimentos afetados, assim como uso passado, atual e futuro da área devem ter 

um nível de detalhamento razoável para que a técnica de remediação proposta seja estudada 

de forma adequada, concordando com a legislação ambiental vigente. 
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No geral, nenhuma tecnologia pode descontaminar uma área em sua totalidade. Assim, 

diversas metodologias são combinadas visando a remediação. Na Tabela 2.2 estão 

contemplados alguns dos principais parâmetros que influenciam a distribuição e 

comportamento dos contaminante e, consequentemente, no desempenho de diferentes 

possibilidades de remediação (MAXIMIANO & MORAES, 2014). 

 

Tabela 2.2 - Fatores que afetam o desempenho de tecnologias de remediação 

Tecnologia 

Fatores que afetam a aplicação da tecnologia 

T
am

an
h
o
 d

e 

p
ar

tí
cu

la
 

D
en

si
d
ad

e 

P
er

m
ea

b
il

id
ad

e 

U
m

id
ad

e 

p
H

 e
 E

h
 

C
o
n
te

ú
d
o
 

h
ú
m

ic
o
 

C
ar

b
o
n
o
 

o
rg

ân
ic

o
 t

o
ta

l 

D
em

an
d
a 

b
io

q
u
ím

ic
a 

d
e 

o
x
ig

ên
io

 

D
em

an
d
a 

q
u
ím

ic
a 

d
e 

o
x
ig

ên
io

 

Ó
le

o
s 

e 
g
ra

x
as

 

V
o
lá

te
is
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Biorremediação             

Lavagem do solo             

Extração de 

vapores do solo 
     

 
     

 

Solidificação/ 

estabilização 
     

  
    

 

Redução/ oxidação 

química 
     

  
    

 

Dessorção térmica             

Incineração        
    

 

Pirólise             

Vitrificação             

Fitorremediação        
     

Fonte: Adaptado de Maximiano e Moraes, 2014 

 

As tecnologias empregadas atualmente para a remediação de áreas contaminadas, 

utilizadas, sobretudo em países desenvolvidos, são citadas a seguir. 
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2.3.1 Pump and Treat 

 

A técnica Pump and Treat (bombeamento e tratamento/controle hidráulico) é um dos 

sistemas de tratamento de aquíferos mais utilizados atualmente e consiste no processo físico 

de extração de águas contaminadas com líquido leve menos denso que a água (LNAPL) da 

zona saturada, através de poços de extração e bombeamento até a superfície, para tratamento 

acima do solo (in situ), ou sendo transportada para um sistema fora do local (ex situ) 

(FREIRE et al, 2014). Em alguns casos, pode haver a reinjeção da água tratada no aquífero. 

O sistema opera de forma simples, através da instalação de poços de bombeamento de 

forma estratégica, interceptando a pluma de LNAPL, de modo a conter a migração e 

minimizar as concentrações de contaminantes (FREIRE et al, 2014). Esse pode ser composto 

por um poço, com uma bomba simples que recupera água e contaminante simultaneamente 

conforme apresentado na Figura 2.2, ou um sistema de duas bombas, no qual uma reduz o 

nível de água somente extraindo a água subterrânea e a outra o contaminante de acordo com a 

Figura 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tavares, 2013 

 
Figura 2.2 - Sistema de poço com uma bomba 
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Fonte: Tavares, 2013 

 

Figura 2.3 - Sistema de poço com duas bombas 

 

 
Fonte: Tavares, 2013 

 

Figura 2.4 - Sistema de remediação por bombeamento e tratamento 

 

Nos sistemas contendo uma única bomba, em superfície, após o bombeamento, a água 

passa pela caixa separadora de água e óleo (SAO), que possui três compartimentos nos quais 
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grande parte dos contaminantes fica retida, em seguida é filtrada por carvão ativado para 

tratamento, e finalizado o tratamento é enviada para poços de reinjeção conforme Figura 2.4. 

Em alguns casos, em função das características geológicas do sistema e/ou lentidão do 

processo de difusão hidráulica em alguns solos, não é possível a reinjeção da água após a 

descontaminação, sendo necessário a utilização de grandes tanques de armazenamento, 

devido ao enorme volume de água envolvido, aumentando assim o tempo de tratamento e 

tornando o procedimento custoso. Em contraparte, essa metodologia possibilita a recuperação 

de solos saturados e aquíferos contaminados ao mesmo tempo. 

O método de Pump and Treat, geralmente, é aplicado aos sítios com altos teores de 

contaminação e pode ser associada com outras tecnologias de remediação objetivando agilizar 

o tempo de descontaminação, sendo empregado na remoção de compostos de hidrocarbonetos 

clorados, hidrocarbonetos monoaromáticos e chorume. A eficiência dessa técnica depende do 

conhecimento hidrogeológico da área e da extensão da pluma contaminada, e pode ser 

melhorada com a reinjeção da água tratada. Entretando o superbombeamento pode modificar 

o gradiente hidráulico do aquífero em tratamento. 

 

2.3.2 Barreiras Reativas Permeáveis 

 

A manutenção de sistemas de tratamento tem um custo elevado, principalmente para 

lençóis freáticos, onde além de envolver o custeio do poço de bombeamento, há a necessidade 

de grandes e custosos cuidados no tratamento do efluente contaminado. Além disso, a 

velocidade de escoamento da água no lençol é pequena, potencializando o gasto pelo tempo 

de tratamento, podendo esse durar longos anos (OLIVEIRA, 2001). Dessa forma, para evitar 

o bombeamento e tratamento da água contaminada na superfície, tem-se utilizado técnicas no 

local da contaminação e assim originou-se o sistema de barreira reativa. 

A barreira reativa permeável é um método que vem sendo aplicado na remediação de 

plumas de contaminação no lençol freático em muitos países. A premissa dessa tecnologia 

baseia-se na instalação no subsolo de uma estrutura subterrânea permeável, onde uma pluma 

de água contaminada permeia a estrutura, promovendo reações que reduzem a carga de 

contaminante para uma forma ambientalmente aceitável, conforme representado na Figura 2.5 

(TAVARES, 2013). 
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Fonte: Tavares, 2013 

Figura 2.5 - Ilustração de uma barreira reativa permeável 

 

As barreiras possibilitam a passagem das águas subterrâneas através de porções 

reativas que promovem a remediação, por processos físicos, químicos e/ou biológicos, de 

solos contaminados. É feita uma escavação no terreno até a profundidade pretendida, 

preenchendo-o com um reaterro que é elaborado com um material reativo, como carvão 

combinado com areia ou Brita, até a profundidade do nível de água, sendo que acima dele 

aproveita-se o próprio material escavado. 

A estrutura subterrânea permeável pode ser preenchida com uma larga diversidade de 

materiais porosos selecionados para se tratar os diversos tipos de contaminantes. Segundo 

Oliveira (2001), conforme a água contaminada passa pela barreira permeável (meio poroso, 

membrana etc.), os contaminantes são retidos, por adsorção, precipitação ou são degradados 

em compostos inócuos. 

Na adsorção, o material adsorvente é misturado à areia para preencher a barreira. Já na 

precipitação, a mistura para recheio da barreira é composta de um material que altera as 

condições de Eh-pH da água a ser tratada, de forma que o composto não esteja mais solúvel. 

A degradação, biótica ou abiótica, emprega materiais que decompõem o contaminante em 

novos compostos inofensivos.  

Cabe ressaltar que as barreiras reativas são arquitetadas para serem mais permeáveis 

do que os elementos em torno do aquífero, de forma que os contaminantes do lençol freático 

possam ser tratados e seguirem sem modificarem expressivamente a hidrologia do local 

(FRADE, 2015). 
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2.3.3 Dessorção Térmica in situ 

 

A aplicação de processos térmicos vem se difundindo nos últimos anos na engenharia 

como uma possibilidade eficiente e, em muitos casos, a solução mais econômica e rápida para 

a remediação de áreas contaminadas (OLIVEIRA et al, 2014). 

A dessorção térmica é um método de remediação de solos e lençóis freáticos que 

dissocia fisicamente os contaminantes voláteis e semi-voláteis do solo, lama e sedimento, 

através do aquecimento direto em elevadas temperaturas até a volatilização da água e 

contaminantes sem oxidá-los para em seguida serem coletados e tratados (PIRES, 2004). 

Segundo Terratherm (2003), a técnica de dessorção térmica in situ (DTIS) emprega a 

transmissão direta de calor para a remoção de substâncias químicas perigosas de meios 

sólidos, como solos, lamas e rochas. É uma metodologia rápida e tem apresentando eficiência 

na limpeza de áreas afetadas por uma variedade de contaminantes, como: Hidrocarbonetos, 

bifenilas policloradas (PCBs), produtos derivados do petróleo, pesticidas, dioxinas, solventes 

clorados e mercúrio. 

Diferente de outras técnicas de remediação, nas quais o contaminante é destruído no 

solo antes de atingir a superfície, na DTIS a degradação do poluente pode ou não acontecer, 

uma vez que o aquecimento pode ocasionar apenas a dessorção ou a sua decomposição pelo 

aquecimento, conforme relata Vinegar et al (1998). Poluentes ou produtos da decomposição 

que não tenham sido eliminados in situ são carregados, pelo fluxo de vapor/gás produzido, 

pela bomba de sucção instalada na superfície do terreno e seguem para tratamento em um 

sistema constituído de unidades de troca de calor, oxidação térmica e colunas de absorção. 

A eficiência dessa técnica é função, principalmente, do volume de solo aquecido 

durante o tratamento e do tempo de residência no meio contaminado. De acordo com Aines et 

al (2000), alguns fatores que influenciam na eficiência e/ou aplicação da dessorção térmica in 

situ são: 

• Sistema de vácuo; 

• Teor de matéria orgânica; 

• Permeabilidade do solo a ser tratado; 
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• Ponto de ebulição do contaminante; 

• Quantidade de metais no solo a ser tratado; 

• Grau de mistura solo-contaminante. 

 

2.3.3.1 Sistemas de Dessorção Térmica 

 

Existem diversos sistemas de dessorção térmica que são utilizados em projetos de 

remediação. Todos os sistemas baseiam-se em duas etapas: (1) aquecer o material 

contaminado e (2) extrair o gás/vapor gerado, para impedir emissões de compostos químicos 

perigosos para a atmosfera. 

Esses sistemas distinguem-se entre si pelos métodos usados na aplicação de calor e 

pelo processo de tratamento dos gases. A dessorção térmica in situ utiliza a transmissão direta 

de calor para a remoção de substâncias químicas perigosas de meios sólidos (PIRES, 2004). 

Além disso, tratam o material contaminando no mesmo local, eliminando os custos e 

implicações da escavação ou dragagem e transporte do material para tratamento, que estão 

incluídos nos métodos ex situ. 

Um esquema de um usual sistema de aquecimento do processo de dessorção térmica in 

situ é apresentado na Figura 2.6, onde estão contemplados dois tipos de equipamentos para 

aquecimento. O primeiro, cobertor térmico é usado para limpeza de contaminações mais 

superficiais. Já o segundo, bastonete térmico, é aplicado em zonas mais profundas. Segundo 

Pires (2004), os cobertores são eficientes para locais onde a fonte ou pluma de contaminação 

não se aprofunda mais do que 90 cm, já os bastonetes térmicos podem ser aplicados, 

teoricamente, a qualquer profundidade. 
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Fonte: Pires, 2004 

Figura 2.6 - Cobertor térmico e bastonetes térmicos 

 

2.3.3.2 Vantagens do Uso da Dessorção Térmica in situ 

 

Uma grande vantagem do uso do método de dessorção térmica in situ é que  pode ser 

aplicado tanto para locais com nível baixo de contaminação, quanto para locais altamente 

contaminados. Além disso, a eliminação dos contaminantes é completa e o processo não é 

afetado pela heterogeneidade do subsolo. Essa técnica quando comparada a outros 

mecanismos de remediação in situ, não exige a uso de produtos químicos de qualquer 

natureza no solo para auxiliar no processo de remediação (DUARTE, 2004). 

A DTIS tem particularidades as quais lhe dão uma diferença em relação a outros 

métodos (PIRES, 2004), como: 

• Redução da contaminação a níveis muito baixos; 

• Pode ser aplicada diretamente na superfície próxima a contaminação; 

• É efetiva para uma larga variedade de contaminantes; 

• Possui fácil operação para remediação rápida e econômica de uma diversidade de 

solos em condições de superfície. 
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2.3.4 Fitorremediação 

 

Os vegetais se adaptam a ambientes diversos, e algumas espécies evidenciam a 

capacidade de interagir simbioticamente com diversos organismos, permitindo sua adaptação 

em solos salinos, ácidos, pobres e ricos em nutrientes ou demasiadamente contaminado em 

elementos químicos como metais pesados (TAVARES, 2013). 

A técnica de fitorremediação consiste no uso de plantas e comunidades microbianas, 

que dispõem da capacidade de absorver elementos dos solos com teores excessivos de metais 

e outros elementos potencialmente tóxicos ao meio, associadas à rizosfera possibilitando 

degradar, isolar ou imobilizar contaminantes do solo e água (SOUZA et al, 2011). 

Segundo Marques et al (2011), a fitorremediação tem como base a fisiologia vegetal, a 

bioquímica do solo e a química dos contaminantes, viabilizando a reabilitação da estrutura e 

da ecologia do solo, aumentando a parcela de carbono orgânico, a porosidade e a infiltração 

da água no solo e minimizando a erosão. Além disso, as plantas preservam a estrutura do solo, 

através das trocas gasosas e do crescimento dos microrganismos, até mesmo os 

biorremediadores. 

O sucesso desse processo depende da utilização de plantas que apresentem 

características que favoreçam uma boa capacidade de absorção, rápida taxa de crescimento, 

simplicidade de colheita e que possuam resistência ao poluente. Ainda, para uma maior 

eficiência dessa técnica de remedição é significativo ressaltar a interação entre as plantas, 

poluente e solo, uma vez que são muitos os parâmetros necessários para a descontaminação de 

áreas poluídas (COUTINHO et al, 2015). 

Em contrapartida, ainda se faz necessário muitos estudos em relação a fitotoxicidade 

de espécies de plantas para analisar até que níveis podem suportar os poluentes. Ademais, 

outro limitante é o tempo, em função da dependência do ciclo de desenvolvimento da planta, 

assim como a contaminação da cadeia alimentar que é capaz de acontecer se as plantas não 

estiverem corretamente isoladas. 

 

2.3.4.1 Mecanismos Envolvidos 
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De acordo com Lima et al (2014) são cincos os fundamentais mecanismos que podem 

suceder simultaneamente e/ou sequencialmente no emprego de plantas: Fitoextração, 

fitodegradação, fitoestabilização, fitoestimulação e fitovolatilização, conforme Figura 2.7, a 

seguir. 

 

 

Fonte: Lima et al, 2014 

Figura 2.7 - Principais mecanismos e vias de transporte dos contaminantes envolvidos 

na fitorremediação 

 

Na fitoextração há a absorção dos poluentes do solo pelos tecidos das raízes e em 

seguida esses serão acumulados nos outros tecidos das plantas. Esse mecanismo pode ser 

associado à fitodegradação, onde além da absorção, há a conversão do contaminante em 

formas menos tóxicas nos tecidos vegetais. Além disso, utilizam-se espécies 

hiperacumuladoras, ou seja, possuem elevadas taxas de absorção e acúmulo de contaminantes 

(LIMA et al, 2014). São exemplos de plantas hiperacumuladoras muito utilizadas 

mudialmente a homolepis aturensi, utilizada na fitorremediação de solos contaminados com 

Cromo, Cobre e Níquel, e a feijão-de-porco, uma planta tolerante e hiperacumuladora de 

Chumbo.  

A fitodegradação envolve a ação de complexos enzimáticos para metabolizar os 

contaminantes do solo por meio de vias intra ou extracelulares. Segundo Lima et al (2014) 

esse procedimento é aplicado para tratamento de poluentes orgânicos, como herbicidas, 

tricloroetileno (TCE) e bifenilas policloradas (PCB), em função de sua mobilidade nos tecidos 

vegetais, além da suscetibilidade à degradação enzimática. Cabe ressaltar que se a planta não 
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for capaz de degradar o contaminante somente pela fitodegradação, é preciso cuidados 

sequentes à aplicação da técnica, como a retirada e tratamento dos materiais biológicos 

contaminados. 

Na fitoestabilização verifica-se uma imobilização dos contaminantes presentes no 

solo, isto é, o poluente fica mais estável no solo através de efeitos físicos e/ou químicos 

proporcionados pela planta. Essa técnica é utilizada para minimizar a erosão e dispersão de 

contaminantes no ambiente (COUTINHO et al, 2015). 

Já a técnica de fitoestimulação estimula à atividade microbiana que age na 

decomposição do poluente no solo por meio de plantas que amplificam a atividade 

microbiana. Para o sucesso desse mecanismo, no início é necessário identificar qual espécie 

possui melhor capacidade de fomentar a proliferação microbiana (SANTOS et al, 2007). 

A fitovolatilização é um método que envolve a liberação dos poluentes, na forma 

volátil na atmosfera, via transpiração após a absorção pelas plantas. Assim, estudos prévios 

devem ser realizados com objetivo de identificar a ocorrência da fitovolatilização, e em qual 

nível ocorre a transpiração de contaminantes para apurar se existem riscos ambientais 

associados (LAMEGO & VIDAL, 2007). 

 

2.3.5 Biorremediação 

 

Os microrganismos são capazes de cumprir um papel significativo na mitigação ou 

eliminação de contaminantes orgânicos e inorgânicos do ambiente (LEO et al, 2014). Ao 

longo da evolução esses seres desenvolveram diversos meios de captação e transformação de 

contaminantes. Além disso, a variabilidade metabólica de determinados microrganismos 

possibilitou o estudo de seu potencial em remediar áreas afetadas por numerosos 

contaminantes nos processos denominados biorremediação. 

De acordo com Carneiro & Gariglio (2010), a biorremediação é a técnica na qual se 

empregam agentes biológicos para descontaminação de ambientes aquáticos e terrestres. 

Nessa técnica podem ser utilizados tanto microrganismos característicos do ambiente assim 

como culturas geneticamente modificadas especificamente habituadas para certa situação. As 

substâncias tóxicas são transformadas em atóxicas pelo metabolismo microbiano, 

especialmente os poluentes xenobióticos (agrotóxicos, fármacos e resíduos plásticos). 
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Cabe ressaltar que a biorremediação é a aceleração da biodegradação, e esse método 

depende das condições do próprio solo, sendo limitada pela disponibilidade de nutrientes, 

temperatura, umidade, pH, natureza do contaminante e as propriedades físicas e químicas dos 

ambientes contaminados. Segundo Santos et al (2007), o sucesso dessa técnica depende de 

uma avaliação aprimorada da aplicabilidade das técnicas in situ e ex situ, uma vez que está 

relacionado a uma grande compreensão das condições químicas, físicas e biológicas do solo. 

 

2.3.5.1 Métodos de Biorremediação in situ 

 

Entre as técnicas mais aplicadas nos processos in situ na biorremediação estão a 

passiva, bioestimulação, bioaumentação, Air Sparging e bioventilação. 

 

2.3.5.1.1 Biorremediação Passiva 

 

É um processo que acontece de forma natural, sem adição de nutrientes ou adaptação 

de qualquer condição ambiental. É realizada pelos microrganismos autóctones, ou seja, do 

próprio local, que sem inserção de tecnologias ativas convertem os contaminantes em 

compostos menos tóxicos (CARNEIRO & GARIGLIO, 2010). 

 

 

 

2.3.5.1.2 Bioestimulação 

 

Essa técnica é realizada através da adição de nutrientes orgânicos e inorgânicos - 

substrato - como sais, fontes de carbono e aceptores de elétrons ao ambiente a ser remediado, 

visando estimular a atividade dos microrganismos deteriorantes (LEO et al, 2014). 

 

2.3.5.1.3 Bioaumentação 
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A bioaumentação é caracterizada pela introdução de microrganismos com alto 

potencial de degradação, que utilizam os contaminantes orgânicos presentes no ambiente 

como fonte de carbono e/ou energia, ou que geram substâncias eficazes na transformação do 

contaminante em uma forma mais biodisponível (COUTINHO et al, 2015). 

 

2.3.5.1.4 Air Sparging 

 

Essa tecnologia ocorre por meio do processo de volatilização, em que ar empregado 

em forma de pressão positiva força os contaminantes do solo para a atmosfera, promovendo a 

biodegradação dos contaminantes pela atividade bacteriana aeróbica (FERNANDES & 

ALCÂNTARA, 2004). 

 

2.3.5.1.5 Bioventilação 

 

De acordo com Coutinho et al (2015), a técnica de bioventilação ou bioaeração se 

caracteriza pela adição de oxigênio no solo contaminando, a fim de promover o crescimento 

dos organismos naturais e/ou introduzidos pela bioaumentação. 

 

2.3.5.2 Métodos de Biorremediação ex situ 

 

Entre as técnicas mais empregadas nos processos ex situ encontram-se o Landfarming, 

biorreatores e compostagem. 

 

2.3.5.2.1 Landfarming 

 

Segundo Carneiro & Gariglio (2010), o Landfarming é uma tecnologia que abrange a 

remoção biológica dos resíduos dos solos contaminados. Esse método utiliza oxigênio, em 

geral do ar, para estimular o desenvolvimento e reprodução de bactérias aeróbias, que 

degradam os constituintes do solo. Destaca-se que a biodegradação é a base deste tratamento, 

com isso é fundamental manter uma comunidade microbiana heterotrófica ativa. 
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Em vários países, até mesmo no Brasil, o biotratamento em Landfarming é muito 

aplicado em compostos de hidrocarbonetos de petróleo em indústrias e refinaria, onde são 

removidos por volatilização, biodegradação e adsorção (COUTINHO et al, 2015). 

 

2.3.5.2.2 Biorreatores 

 

Os biorreatores são utilizados em biorremediação com o propósito de retirar os 

contaminantes presentes na água, solo e outros resíduos. Nos equipamentos são produzidas 

numerosas reações químicas catalisadas por biocatalizadores, viabilizando o aumento da 

disponibilidade dos contaminantes aos microrganismos degradadores (LEO et al, 2014). 

 

2.3.5.2.3 Compostagem 

 

A compostagem é um processo aeróbico onde os materiais orgânicos não tóxicos 

como esterco ou resíduos agrícolas são biologicamente decompostos. Solos contaminados são 

misturados com esses materiais orgânicos, da qual a presença pode beneficiar o progresso da 

população microbiana (LEO et al, 2014). 

De acordo com Jacques et al (2007) a compostagem pode ser empregada para 

tratamento de solo contaminado com hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. 
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3 – PANORAMA DO SOLO: MUNDO E BRASIL 

 

Este capítulo apresentará o panorama do solo a nível mundial e nacional, fornecendo 

uma visão geral de como a questão de contaminação dos solos vem sendo debatida e 

solucionada no mundo e em alguns estados brasileiros (Rio de Janeiro, São Paulo e Minas 

Gerais). Além disso, será abordado o cenário nacional a respeito da disposição de resíduos 

sólidos. 

A percepção da situação atual (atitudes prejudiciais e benéficas) contribui para a 

análise de qual ou quais seriam as melhores estratégias futuras para combater o problema da 

contaminação de solos. 

 

3.1 Panorama Mundial 

 

É possível identificar diferentes padrões de contaminação de solos mundialmente. 

Esses padrões são influenciados por diversos fatores como o tipo de atividade comercial e 

industrial praticada no país, recorrência de operações militares e/ou nucleares, disponibilidade 

de recursos e nível de investimento em pesquisa e desenvolvimento. 

Mesmo com a implantação de políticas para levantamento da qualidade do solo em 

longo prazo, países desenvolvidos ainda carecem de um sistema de monitoramento de solo 

padronizado e bem definido, apresentando extensões de áreas contaminadas ainda 

desconhecidas (FOA, 2015). 

Na Europa, de acordo com a European Environmental Agency (EEA, 2014), em 2014 

havia uma estimativa de mais de 2,5 milhões de áreas potencialmente contaminadas, das quais 

340.000 estão de fato contaminadas. Em aproximadamente um terço dos locais com risco de 

contaminação, já se confirmou a existência da mesma, e, apenas 15% foram remediados com 

sucesso. Os mais frequentes contaminantes nos solos europeus são metais pesados e óleos 

minerais, consequências principalmente dos depósitos de lixo e das atividades industriais no 

continente (EEA, 2014). 

Nos Estados Unidos, locais impregnados com substâncias contaminantes para o solo, 

lençól freático ou cursos d’água são acrescentados na Superfund National Priorities List 

(NPL). Em 29 de Setembro de 2014, a NPL continha 1.322 áreas contaminadas; sendo que em 
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1.163 desses locais, medidas para conter a ameaça da contaminação foram cumpridas. Além 

disso, o Office of Soil Waste and Emergency Response (OSWER) trabalhou, em 2014, 

limpando mais de 540.000 locais e 9,3 milhões de hectares de terras contaminadas, que 

podem voltar a ser utilizadas (FOA, 2015). 

Até 2014, foram identificados 12.723 solos contaminados no Canadá, 1.699 

apresentando contaminações superficiais. Os principais contaminantes no país foram metais, 

hidrocarbonetos de petróleo e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (TREASURY BOARD 

OF CANADA SECRETARIAT, 2014). 

Na Austrália, são encontrados principalmente solos contaminados com metais 

pesados, hidrocarbonetos e sais minerais devido às atividades industriais nos segmentos de 

mineração, química e petroquímica e também devido ao intenso uso de fertilizantes e 

agrotóxicos químicos nas atividades agrícolas. Em 2010, o total de áreas contaminadas no 

país estava estimado em 80.000 (DECA, 2010), com aproximadamente 1.000 áreas 

certamente ou potencialmente contaminadas no sul da Austrália (SKM, 2013). 

Na Ásia devido ao constante crescimento industrial e às intensas práticas de 

agricultura, vem se identificando as contaminações nos solos que estão se tornando ameaças à 

saúde humana e à produção a longo prazo nesses locais (FOA, 2015).  

Estima-se que aproximadamente 20 milhões de hectares de fazendas na China estão 

contaminados com metais pesados, o que pode ocasionar a redução de mais de 10 milhões de 

toneladas por ano de alimento produzido no país (WEI & CHEN, 2001). Os solos chineses 

aráveis são contaminados em sua maioria por deposições atmosféricas (cinzas) e esterco do 

gado. Dentre os metais presentes nas áreas contaminadas no país, cádmio é o elemento mais 

recorrente, podendo ser facilmente depositado em alimentos e prejudicar a saúde da 

população que os consome. No lençol freático de muitas regiões do sudeste asiático 

frequentemente são identificadas contaminação por arsênio, representando uma ameaça para a 

agricultura nesses locais (SMEDLEY, 2003; HUGH & RAVENSCROFT, 2009). 

Na África, a contaminação do solo vem sendo resultante em maioria da mineração, 

despejos e tratamento inadequados do lixo e resíduos (GZIK et al, 2003; SSR, 2010; EA, 

2010). O governo federal da Nigéria reportou mais de 7.000 derramamentos de óleo entre 

1970 e 2000. Em Botswana e Mali, já houve o vazamento de mais de 10.000 toneladas de 

pesticida (SSR, 2010). A contaminação do solo no norte do continente africano é relacionada 

à produção de óleo e à mineração. 

A contaminação por arsênio também está presente em solos da América Latina devido 
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a várias atividades como operações de fundição em processos de mineração. Contaminação 

por arsênio também já foi identificada na água de 14 países do continente, a saber: Argentina, 

Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 

Nicarágua, Peru e Uruguai. Estima-se que o número de cidadãos expostos ao metal nesses 

países é cerca de 14 milhões (BUNDSCHUH et al, 2012; CASTRO DE ESPARZA, 2006). 

Há a estimativa de que durante o final dos anos 80 e início dos 90, de 3.000 a 4.000 toneladas 

de mercúrio foram depositados na Amazônia, resultantes das atividades mineradoras em 

minas de ouro, principalmente no Brasil, Bolívia, Venezuela e Equador (DE LACERDA, 

2003). Além disso, o intenso uso de fertilizantes e pesticidas contribui muito para a 

contaminação dos solos no continente (UNEP, 2010). 

A Tabela 3.1 abaixo demonstra a composição de alguns metais pesados encontradas 

em amostras de solos residenciais provenientes de vários países. 

 

Tabela 3.1 - Concentração de metais pesados (mg/kg dm) no solo residencial de 

diferentes países 

 Concentração do Metal (mg/kg dm) 

País Arsênio Cádmio Cromo III Cobre Mercúrio Chumbo Níquel Zinco 

Bélgica 110 6 300 400 15 700 470 1000 

França 37 20 130 190 7 400 140 9000 

Alemanha 50 20 4000 N.A. 20 400 140 N.A. 

Grã-Bretanha (com jardim) 20 8 130 N.A. 8 450 50 N.A. 

Grã-Bretanha (sem jardim) 20 30 200 N.A. 8 450 75 N.A. 

Hungria 15 1 75 30 0,5 100 40 200 

Países Baixos 55 12 380 190 10 530 210 720 

Polônia 2 4 -- 150 -- 100 -- 300 

Espanha -- 1-3 100-150 50-210 1-1,5 50-300 30-112 150-450 

Suécia 15 0,4 120 100 1 80 35 350 

Canadá 12 10 64 63 6,6 140 50 200 

China 30 0,43 58,9 31,7 -- 37,5 27,5 117,7 

Noruega 2 3 25 100 1 60 550 100 

Suíça N.A. 20 N.A. 1000 N.A. 1000 N.A. 2000 

EUA 22 37 100000 3100 23 400 1600 23000 

Fonte: Adaptado de FOA, 2018 

Legenda: NA – Não se aplica  

Como descrito na seção 2.3 do Capítulo 2, são várias as técnicas de remediação que 

podem ser aplicadas na descontaminação de solos. No cenário mundial, os métodos que mais 

vêm se destacando são os que utilizam Biorremediação (ZOUBOULIS, MOUSSAS & 

NRIAGU, 2011). 
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O emprego da fitorremediação em países desenvolvidos, como Alemanha, Canadá e 

Estados Unidos vem crescendo exponencialmente em função de sua viabilidade técnica e 

econômica (TAVARES, 2013). Em relação ao Brasil, essa técnica possui grande potencial de 

aplicação na restauração de áreas contaminadas, em função da larga biodiversidade e do 

clima, que beneficiam os processos biológicos no tratamento da poluição. Contraditoriamente, 

essa técnica vem sendo utilizada, principalmente em países de clima temperado, e assim há 

uma dificuldade no entendimento acerca da eficácia e do potencial de aplicação desse método 

por parte das empresas de remediação e de agências ambientais no Brasil (MARQUES et al, 

2011). 

 

3.2 Panorama Brasileiro 

 

Em dezembro de 2009, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) através 

da Resolução CONAMA n.° 420, que estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de 

áreas contaminadas, recomendou que os órgãos ambientais competentes dessem publicidade 

às informações sobre áreas contaminadas identificadas e suas principais características 

(INEA, 2014). 

O acompanhamento brasileiro de áreas com solo contaminado é feito pelo Banco de 

Dados Nacional sobre Áreas Contaminadas (BDNAC) que tem a finalidade de publicar as 

informações sobre esses locais e suas principais características. Atualmente, apenas as áreas 

atingidas dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais são acompanhadas e 

divulgadas (IBAMA, 2016). 

O gerenciamento de áreas contaminadas envolve um conjunto de ações ou estratégias 

sequenciais necessárias para a identificação e caracterização dos impactos associados à 

contaminação, incluída a estimativa dos riscos; decisões quanto às formas de intervenção mais 

adequadas, quando aplicável; intervenção que assegure a minimização de riscos e eventuais 

danos a pessoas, ao meio ambiente ou a outros bens a proteger; e monitoramento – medições 

periódicas dos meios atingidos. A sequência das ações permite que as informações obtidas em 

cada etapa sejam a base para a execução da etapa posterior, como demonstrado na Figura 3.1. 
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Fonte: FEAM, 2018 

Figura 3.1 - Etapas do gerenciamento de áreas contaminadas 

 

A Resolução CONAMA n° 420 classifica as áreas contaminadas como (INEA, 2014): 

• Área com Potencial de Contaminação (AP); 

• Área Suspeita de Contaminação (AS); 

• Área Contaminada sob Investigação (AI); 



41 
 

 
 

• Área Contaminada com Risco Confirmado (ACRi); 

• Área Contaminada em Processo de Reutilização (ACRu); 

• Área Contaminada Crítica (ACC); 

• Área Contaminada sob Intervenção (ACI); 

• Área Contaminada em Processo de Remediação (ACRe); 

• Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação (AMR); 

• Área em Processo de Monitoramento para Encerramento (AME); 

• Área Reabilitada para o Uso Declarado (AR). 

O processo de gerenciamento de áreas contaminadas tem como premissa a reabilitação 

das áreas impactadas visando a redução da exposição ao risco, seja a partir da restrição do uso 

da área impactada, ou na adoção de procedimentos de remediação para a efetiva redução dos 

contaminantes (FEAM, 2018). 

 

3.2.1 Rio de Janeiro 

 

Durante o último século houve o desenvolvimento da industrialização em diversas 

áreas do estado do Rio de Janeiro sem os devidos cuidados ambientais. Ocorreram muitas 

atividades potencialmente poluidoras sem nenhuma política ambiental adequada e o uso e a 

ocupação do solo urbano e rural ocorreu sem planejamento e controle. Isto ocasionou a 

contaminação de solo e água subterrânea em diversas áreas do estado, limitando os possíveis 

usos do solo e induzindo restrições ao desenvolvimento urbano (INEA, 2014). 

Algumas destas áreas foram ou estão sendo investigadas e remediadas, contudo, a 

quantidade de áreas contaminadas no estado é um problema de dimensões ainda não 

mensuradas como, por exemplo, propriedades abandonadas ou subutilizadas cuja reutilização 

é dificultada pela presença real ou potencial de substâncias perigosas, poluentes e/ou 

contaminantes (INEA, 2014). 

No Rio de Janeiro, o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) disponibiliza o Relatório 

do Cadastro de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado do Rio de Janeiro (indústria, 

aterro de resíduos e viação) e o Relatório do Cadastro de Áreas Contaminadas e Reabilitadas 

http://www.inea.rj.gov.br/Portal/MegaDropDown/Licenciamento/GestaodeRiscoAmbientalTec/AvaliacaodeAreasContaminadas/index.htm
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do Estado do Rio de Janeiro (posto de combustível) (IBAMA, 2016). Em 2013, o INEA 

lançou a 1ª Edição do Cadastro de Áreas Contaminadas no Estado do Rio de Janeiro, que 

contava com 160 Áreas Contaminadas e Reabilitadas. Em 2014 foi realizada uma revisão do 

mesmo, sendo lançada a sua 2ª Edição, que conta com 270 áreas (INEA, 2014).  

Os resultados contidos no Cadastro referentes às 270 áreas analisadas em 2014 estão 

resumidos na Figura 3.2, Figura 3.3 e Figura 3.4, a seguir: 

 

Fonte: INEA, 2014 

Figura 3.2 - Distribuição de áreas contaminadas e reabilitadas no estado do Rio de 

Janeiro em 2014 conforme a classificação da Resolução CONAMA Nº 420 

 

 

Fonte: INEA, 2014 

Figura 3.3 - Distribuição de áreas contaminadas e reabilitadas por atividades no estado 

do Rio de Janeiro em 2014 
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Fonte: INEA, 2014 

Figura 3.4 - Distribuição de áreas contaminadas e reabilitadas por municípios no estado 

do Rio de Janeiro em 2014 

 

Analisando as Figura 3.2, percebe-se que até 2014 a maioria das áreas contaminadas 

no estado ainda era caracterizada como Áreas Contaminadas sob Investigação (AI). As Áreas 

Contaminadas sob Intervenção (ACI) eram a categoria com segunda maior incidência e muito 

abaixo estão as Áreas em Processo de Monitoramento para Reabilitação (AMR) e as Áreas 

Reabilitadas para o Uso Declarado (AR). Isso demonstra que é preciso investir tanto na 

investigação das áreas contaminadas do estado, como também na reabilitação das mesmas. 

A partir da Figura 3.3 nota-se que até 2014 a maioria da contaminação das áreas do 

estado era decorrente de atividades relacionadas a postos de combustíveis (56%) e atividades 

industriais (36%). Já na Figura 3.4 é possível ver a grande discrepância de quantidade de áreas 

contaminadas em cada município do estado do Rio de Janeiro, sendo a cidade do Rio de 

Janeiro (capital) o município com mais áreas contaminadas, com uma grande diferença para 

os segundo e terceiro municípios com mais áreas contaminadas, Duque de Caxias e Volta 

Redonda, respectivamente.  
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3.2.2 São Paulo 

 

A Companhia Ambiental do estado de São Paulo (CETESB) disponibiliza os 

Relatórios das Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado com periodicidade anual 

(IBAMA, 2016). 

A evolução do número de áreas cadastradas por classificação entre 2013 e 2018 está 

demonstrada na Figura 3.5, a seguir: 

 

 

Fonte: CETESB, 2018 

Figura 3.5 - Evolução da classificação das áreas cadastradas de 2013 a 2018 no estado de 

São Paulo 
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Através da Figura 3.5 percebe-se que em 2018 houve um crescimento de 23% no 

número de Áreas Reabilitadas por Uso Declarado (1.453) em relação ao registrado em 

dezembro de 2017 (1.184). A evolução do número de Áreas Reabilitadas (AR) vem 

apresentando tendência de crescimento constante, desde 2013. É possível identificar também 

que a soma do número de Áreas Reabilitadas para Uso Declarado (1.453) e de Áreas em 

Processo de Monitoramento para Encerramento (1.397), representam 47% das áreas 

cadastradas, ou seja, praticamente metade das áreas cadastradas já estão aptas para o uso 

declarado, não sendo mais classificadas como Áreas Contaminadas (ACI, ACRi, ACRe ou 

ACRu) (CETESB, 2018). 

Os principais grupos de contaminantes encontrados nas áreas cadastradas refletem a 

influência da atividade de revenda de combustíveis, destacando-se: solventes aromáticos 

(basicamente representados pelo benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos), combustíveis 

automotivos, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (PAHs), metais e hidrocarbonetos totais 

de petróleo (TPHs). Em seguida destacam-se os metais e solventes halogenados, conforme 

pode ser observado na Figura 3.6. 

 

Fonte: CETESB, 2018 

Figura 3.6 - Grupos de contaminantes constatados nas áreas cadastradas no estado de 

São Paulo em 2018 
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Nas áreas que se encontram em processo de remediação e nas áreas, nas quais, a 

remediação foi finalizada, ou seja, em 3.645 áreas, pode-se constatar que a extração 

multifásica, o bombeamento e tratamento e a recuperação de fase livre foram as técnicas de 

remediação mais empregadas no tratamento das águas subterrâneas (zona saturada); enquanto 

que a remoção de solo/resíduo e a extração de vapores destacam-se como as técnicas mais 

utilizadas para os solos (zona não saturada). Essas e as demais técnicas de remediação 

empregadas podem ser visualizadas na Figura 3.7. 

 

Fonte: CETESB, 2018 

 

 

Figura 3.7 - Técnicas de remediação implementadas nas áreas cadastradas no 

estado de São Paulo em 2018 
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A Tabela 3.2, abaixo, apresenta a distribuição das áreas cadastradas nessas regiões 

considerando a atividade geradora da contaminação. 

 

Tabela 3.2 - Distribuição das áreas cadastradas no estado de São Paulo em 2018 por 

região e por atividade geradora da contaminação 

Áreas Cadastradas no estado de São Paulo – dezembro de 2018 

Região 

Atividade 

C
o

m
er

ci
al

 

In
d

u
st

ri
al

 

R
es

íd
u
o

s 

P
o

st
o
s 

d
e 

C
o

m
b

u
st

ív
el

 

A
ci

d
en

te
s/

 

D
es

co
n

h
ec

id
a/
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São Paulo 124 421 58 1.608 13 2.224 

RMSP – outros 557 295 37 671 13 1.073 

Interior 98 328 70 1.610 22 2.128 

Litoral 33 47 26 279 4 389 

Vale do Paraíba 5 67 6 216 2 296 

Total 317 1.158 197 4.384 54 6.110 

Fonte: Adaptado de CETESB, 2018 

 

A Figura 3.8, a seguir, apresenta a distribuição das áreas cadastradas por tipo de 

atividade potencialmente geradora de área contaminada. Percebe-se que os postos de 

combustíveis destacam-se na relação de dezembro de 2018, com 4.384 registros (72% do 

total), seguidos das atividades industriais com 1.158 (19%), das atividades comerciais com 

317 (5%), das instalações para destinação de resíduos com 197 (3%) e dos casos de acidentes, 

agricultura e fonte de contaminação de origem desconhecida com 54 (1%). 
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Fonte: CETESB, 2018 

Figura 3.8 - Distribuição das áreas cadastradas no estado de São Paulo em 2018 por tipo 

de atividade geradora da contaminação 

 

3.2.3 Minas Gerais 

 

Em Minas Gerais, a Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) disponibiliza, 

desde 2007, o inventário de áreas contaminadas e as listas de áreas contaminadas e 

reabilitadas com periodicidade anual (IBAMA, 2016). 

O Inventário de Áreas Contaminadas é constituído por um conjunto de informações 

sobre as áreas contaminadas e reabilitadas localizadas no estado de Minas Gerais, sendo um 

instrumento para o gerenciamento dessas áreas, subsidiando a elaboração do Programa 

Estadual de Gestão das Áreas Contaminadas, a partir da geração e disponibilização de 

informações técnicas no apoio à tomada de decisão (IBAMA, 2016). 

No ano de 2018 foram registradas 662 áreas contaminadas e reabilitadas no território 

de Minas Gerais, das quais 198 (aproximadamente 30% do total) estão em gerenciamento pela 

Prefeitura de Belo Horizonte (FEAM, 2018). Os resultados do Inventário de Áreas 

Contaminadas no estado de Minas Gerais em 2018 estão resumidos nas Figura 3.9, Figura 

3.10 e Figura 3.11: 

http://www.feam.br/declaracoes-ambientais/gestao-de-areas-contaminadas
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Fonte: FEAM, 2018 

Figura 3.9 - Classificação do gerenciamento de áreas contaminadas cadastradas pela 

FEAM e SMMA/PBH – Minas Gerais, 2018 

 

 

Fonte: FEAM, 2018 

Figura 3.10 - Percentual de áreas gerenciadas (contaminadas e reabilitadas) por 

atividade econômica - cadastros FEAM e SMMA/PBH - Minas Gerais, 2018 
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Fonte: FEAM, 2018 

Figura 3.11 - Número de áreas cadastradas como contaminadas e reabilitadas pela 

FEAM e SMMA/PBH, para municípios com quatro ou mais áreas – Minas Gerais, 2018 

 

3.3 Disposição de Resíduos no Brasil 

 

No Brasil, de acordo com a PNSB (2000) - Pesquisa Nacional sobre Saneamento 

Básico, realizada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – eram coletados, 

aproximadamente, 228.413 toneladas de resíduos sólidos diariamente, sendo 125.258 

toneladas referentes aos resíduos domiciliares. A Região Sudeste se destaca nesse cenário por 

ser responsável pela geração de 62% dos resíduos sólidos no país. 
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Fonte: Thomé, 2014 

Figura 3.12 - Evolução da deposição de resíduos no Brasil 

 

Na Figura 3.12 pode ser observada a evolução da destinação do lixo no Brasil, desde 

1991 até 2000, baseada nos dados da PNSB (2000). Nessa imagem fica evidente o aumento 

da quantidade de resíduos a partir de meados da década de 1990, quando ocorreu uma redução 

nos índices inflacionários e um aumento do consumo. Além disso, com o crescimento 

acelerado da população, há um incremento na produção de bens e serviços a fim de atender à 

nova demanda. Por sua vez, à proporção que esses bens e serviços são produzidos e 

consumidos, mais resíduos são gerados, os quais quando descartados inadequadamente, 

trazem impactos negativos à saúde pública e ao meio ambiente. 

Na mesma ilustração também é possível notar um melhoramento nos cuidados 

relativos ao tratamento e alocação final do lixo, representado pela redução da quantia de 

resíduos depositados em lixões e um aumento de aterros controlados e sanitários, além de um 

pequeno crescimento de outros tipos de tratamento, como a separação para reciclagem de 

materiais - triagem, compostagem da matéria orgânica e incineração de resíduos perigosos. 

A diversidade pertinente à composição do material constituinte do chorume e a 

alteração das suas propriedades com o tempo justificam o crescimento de pesquisas para o 

tratamento dos resíduos sólidos. Sendo esses estudos de teor complexo, bem como de caráter 

multidisciplinar. 



52 
 

 
 

Apesar de todo o avanço na mudança de postura e investimentos em pesquisas, os 

vazadouros a céu aberto, popularmente conhecidos como lixões, ainda são uma realidade, 

principalmente nas regiões mais carentes do país. De modo a exemplificar essa situação é 

cabível expor que por lei, todos os lixões do país deveriam ter sido fechados até 2014, prazo 

dado pela Política Nacional dos Resíduos Sólidos; contudo, o Brasil ainda possuía, em 2018, 

aproximadamente três mil lixões funcionando, segundo relatório da Associação Brasileira de 

Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE). Ademais, apesar dos 

benefícios trazidos pelos aterros sanitários, estes apresentam, nos padrões atuais, 

características de tratamento insatisfatórias e riscos de vazamento.  

 

3.3.1 Vazadouros a Céu Aberto – Lixões 

 

No Brasil, existem muitos locais onde são realizadas as deposições do lixo sem os 

devidos cuidados ambientais, são os vazadouros a céu aberto ou lixões. Nestes locais não há 

qualquer impermeabilização, sistema de drenagem de lixiviados e de gases ou cobertura diária 

do lixo, ou seja, não há a aplicação dos critérios técnicos de engenharia. Há, inclusive, lixões 

desativados, escondidos sob camadas de solo, que também não tiveram a necessária proteção 

ambiental. Estes locais apresentam um passado desconhecido, não há informação sobre o solo 

e o subsolo sob o aterro, o material despejado e o tempo em que os resíduos ficaram sobre o 

local. 

A disposição de RSU (resíduos sólidos urbanos) em regiões sem uma estrutura de 

proteção ao meio ambiente pode ser a culpada pela contaminação do local por meio da 

emissão de efluentes tanto líquidos quanto gasosos, mesmo após o encerramento das 

atividades do lixão.  

 

3.3.2 Aterros Sanitários 

 

No mundo todo, com raras exceções, os aterros sanitários representam a principal 

destinação dos resíduos sólidos. No Brasil já existe um número significativo de tais aterros, 

principalmente nas regiões Sudeste e Sul (PNSD, 2000). Contudo, nas demais regiões este 

tipo de destinação é praticamente inexistente. O grande gargalo reside nos custos de operação, 
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uma vez que um aterro sanitário pressupõe tratamento adequado dos efluentes, além de todos 

demais cuidados previstos nas normas técnicas. 

No país tropical em questão, o tratamento do chorume in situ define-se pela utilização, 

com muita frequência, de lagoas biológicas nos aterros sanitários, que possuem dificuldade de 

implantação por necessitar uma área extensa em regiões com elevados índices pluviométricos 

e de umidade. Dessa forma, muitos projetos utilizam a técnica de recirculação do chorume 

para reduzir a quantidade de líquidos a serem tratados, todavia, em épocas chuvosas, o 

sistema pode alcançar o limite da sua capacidade. Cabe ressaltar que o sistema de tratamento 

biológico por lagoas não reduz de maneira significativa a quantidade de nitritos, nitratos e 

amônia do meio, o que ainda pode acarretar a contaminação dos cursos d’água.  

Quando o tratamento do lixiviado é ex situ, destina-se o chorume para estações de 

tratamento de esgoto (ETE) ou de resíduos industriais mais próximas. Em consequência, os 

custos se elevam devido ao transporte e a responsabilidade é transferida para terceiros, pois, 

em geral, as ETEs não estão preparadas para receber um líquido com tal diversidade e altas 

concentrações de componentes orgânicos e inorgânicos, inclusive metais pesados. 

Em vista dessa conjuntura, estudos estão sendo desenvolvidos, no intuito de se definir 

novas tecnologias para uma abordagem mais eficiente e eficaz, e com custos compatíveis para 

o cuidado que o chorume exige. Tratamentos secundários e terciários estão sendo avaliados, 

de forma a complementar os tratamentos então existentes. 

A busca por soluções para a destinação dos resíduos tem se apresentado como um 

grande desafio, sobretudo no que concerne à poluição dos solos, do ar e dos recursos hídricos, 

bem como na compreensão dos mecanismos de biodegradação e sua influência no 

comportamento dos aterros. E conforme já exposto, devido à diversidade de constituição do 

chorume, e às variações sazonais e cronológicas, não se deve considerar uma solução única de 

processo para seu tratamento (HAMADA & MATSUNAGA, 2000). 
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4 – ASPECTOS RELACIONADOS À CONTAMINAÇÃO POR CHORUME 

 

Neste capítulo serão discutidas algumas considerações abrangendo o chorume segundo 

aspectos técnicos e a sua atuação como contaminante. Além disso, serão apresentadas as 

análises cabíveis quanto ao risco de contaminação dos ambientes, bem como as metodologias 

de estudo de comprovação. 

 

4.1 Chorume – Definição, Composição e Aspectos Técnicos 

 

Após a alocação final, o lixo enfrenta processos físicos, químicos e biológicos de 

decomposição, produzindo frações residuais gasosas e líquidas (LO, 1996). 

A fração gasosa é produzida a partir da biodegradação da matéria orgânica presente no 

lixo e pode acumular-se criando bolsões com risco de explosões por combustão no interior do 

aterro. Os principais gases gerados são: CH4, CO2, CO, H2, H2S, NH3, N2 e O2. A velocidade 

de decomposição, sob condições normais, medida pela produção de gás, atinge o ápice nos 

primeiros dois anos. Depois disso, decresce lentamente, permitindo que os gases sejam 

encontrados durante vinte a trinta anos, ou até mais (TCHOBANOGLOUS, 1998). 

A fração líquida, popularmente conhecida como chorume, é decorrência da própria 

umidade do resíduo, da decomposição do lixo, das características do regime pluviométrico 

local, da temperatura do aterro e da composição dos resíduos despejados. 

A ação de bactérias acetogênicas e metanogênicas acelera a decomposição do resíduo. 

As bactérias acetogênicas contribuem para um caráter ácido do chorume. No entanto, com o 

transcorrer do tempo, há um aumento na concentração de bactérias metanogênicas, levando à 

produção de um chorume com caráter básico. 

Sob um ponto de vista amplo, tem-se conhecimento que esse líquido escuro de 

composição química e microbiológica variada, o lixiviado, contém compostos orgânicos 

polares, apolares, além de metais pesados que podem contaminar o meio ambiente, 

principalmente se resíduos industriais fazem parte do lixo depositado no aterro sanitário 

(OLIVEIRA & JUCÁ, 2004). 

Tecnicamente, capacidade de campo é o termo utilizado para referir-se à máxima 

capacidade de absorção em condições de livre drenagem. Os resíduos sólidos, inicialmente, 
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agem como uma esponja e absorvem a água; entretanto, o material atinge um teor de umidade, 

intitulado como capacidade de campo ou de retenção, a partir do qual, qualquer acréscimo de 

água resulta na percolação de igual quantidade da massa, dando origem à mobilidade do 

chorume (THOMÉ, 2014). 

 

4.2 Principais Contaminantes 

 

A percolação da água de chuva auxilia no carreamento de produtos da degradação para 

as camadas inferiores do solo onde se localizam os lixões, elevando o nível de contaminação e 

dificuldade de promover a remediação dos solos e, em alguns casos, lençóis freáticos. 

Acredita-se que o principal distúrbio ambiental relacionado a este percolado abrange os 

compostos orgânicos xenobióticos, grande parte dos quais apresenta toxicidade elevada 

(CHRISTENSEN, 2001; IM, 2001). É cabível aclarar que xenobióticos, como o próprio nome 

indica, são compostos químicos estranhos a um organismo ou biota; isto é, não são 

usualmente produzidos ou esperados no sistema biológico em estudo. O termo também pode 

se referir a substâncias presentes em concentrações muito mais elevadas que o nível normal. 

 

4.2.1 Metais Pesados 

 

Segundo Castilhos Jr. (1988), a parcela da matéria orgânica é a fonte principal dos 

metais Ni, Hg, Cu, Pb e Zn. Os plásticos constituem-se como fonte central de Cd; tanto o Pb 

quanto o Cu se apresentam em quantidades relevantes nos metais ferrosos e o papel também 

se apresenta como uma fonte considerável de Pb. 

Atualmente, os usos recorrentes do manganês (Mn) são na produção de aço, baterias, 

palitos de fósforo e porcelanas. A presença elevada desses metais nas análises pode indicar a 

existência desses materiais nos resíduos sólidos que estão sendo encaminhados para os aterros 

sanitários, ou seja, não há a devida coleta seletiva ou instrução da sociedade para tal 

(MARTINS, 2003). 

Os metais pesados podem ser carreados através do chorume. Esse líquido escuro 

mistura-se com as águas pluviais e outros líquidos já presentes no lixo, infiltrando-se no solo 

e, ao atingir o lençol freático, polui a água subterrânea. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Concentra%C3%A7%C3%A3o_(qu%C3%ADmica)
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Estudos comprovaram que o impacto ambiental pode ser causado pelos elevados 

índices de metais pesados no solo, impedindo a recuperação vegetal da região e recomposição 

do ambiente. Os metais pesados que são assimilados ao solo podem adotar diversos caminhos 

de fixação, liberação e transporte. Eles podem ficar incorporados ao solo, ora dissolvidos em 

solução ora fixados por processos de adsorção, complexação e precipitação. Esses metais 

também podem passar para a atmosfera por volatilização ou mover-se para águas superficiais 

e subterrâneas e, além disso, podem ser retidos por plantas e, então, serem incorporados às 

cadeias tróficas (MUÑOZ, 2002). 

O recobrimento diário com solo e/ou argila, execução de canais de drenagem e outras 

ações freiam a proliferação de vetores veiculadores de moléstias como ratos, moscas, 

mosquitos, baratas e aves, como os urubus. Contudo, esses feitos são apenas paliativos, uma 

vez que não promove a devida remediação do ambiente, ou seja, a contaminação permanece. 

A matéria orgânica existente no solo, onde há a deposição do lixo, é capaz de 

influenciar o potencial de suavização e de migração de diversos metais para essa matriz. Solos 

com alto teor de matéria orgânica tendem ao caráter ácido, devido à formação de ácidos 

orgânicos através do processo de biodegradação, o que pode aumentar ou acelerar a migração 

de metais.  

 

4.3 Classificação dos Ambientes Quanto ao Risco de Contaminação pelo 

Lixiviado 

 

De modo a realizar uma análise relevante da exposição à contaminação por lixiviado 

de RSU, deve-se fazer a identificação do volume do contaminante, influenciado pelo volume 

do aterro e idade do último resíduo disposto; identificação dos caminhos ambientais que o 

lixiviado pode seguir até alcançar os potenciais sujeitos atingidos, a saber caminhos 

subterrâneos e superficiais; e a identificação da mobilidade do lixiviado, que é um estudo 

mais além que o anterior, permitindo a abordagem de que a população ou os recursos naturais 

fora dos limites da área de disposição dos resíduos possam ser alcançados. 

Baseado no exposto, Schueler e Mahler (2007) desenvolveram um método para 

classificar os aterros de RSU em relação ao risco de o chorume alcançar a população, animais 

e os recursos naturais e expuseram os respectivos procedimentos de intervenção e 
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monitoramento da área. Para tal, foram elaboradas quatro matrizes que objetivam orientar na 

etapa da avaliação do risco. O somatório dos valores obtidos nas tabelas/matrizes permite 

alcançar uma pontuação que é utilizada como sinalizador da necessidade de intervenções, de 

modo que são sugeridas intervenções com diferentes níveis de cuidado e urgência. 

Apesar das possíveis diferentes composições do lixo, parte-se da premissa que aterros 

de RSU costumam apresentar características similares. Dessa forma, tanto a identificação do 

passivo ambiental quanto a adoção de medidas de remediação e monitoramento podem ser 

presumidos, o que reduz o tempo e o custo das investigações detalhadas. 

Na Figura 4.1 abaixo pode ser observado o organograma da metodologia empregada 

na construção das matrizes. 

 

 

Fonte: SCHUELER &MAHLER, 2007 

Figura 4.1 - Organograma da metodologia usada na construção das matrizes 

 

4.3.1 Avaliação da Produção de Chorume – Fonte 

 

Schueler e Mahler (2007) consideraram três faixas principais ao que tange a idade do 

lixão ou aterro sanitário, a saber 5 anos, período entre 5 e 30 anos e acima de 30 anos, embora 

não haja na realidade uma delimitação de intervalos rigorosa. Quanto mais velho o espaço de 

deposição de lixo, mais evoluída se encontra sua estabilização; o que influencia na diminuição 

da produção dos efluentes/contaminantes. 
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Outro parâmetro estudado foi o volume de resíduo sólido, de modo que quanto maior a 

sua quantidade, maior é o risco de contaminação do espaço. 

 

4.3.2 Avaliação da Base – Caminhos Ambientais Subterrâneos e Superficiais 

 

Os caminhos ambientais que o lixiviado pode adotar se caracterizam em subterrâneos 

ou superficiais. Os subterrâneos são influenciados pela permeabilidade do solo e pela 

espessura da camada de solo acima do nível freático. Por sua vez, os caminhos superficiais 

sofrem influência da topografia, que proporciona locais com chances de alagamento ou de 

escoamento superficial. Quando há alagamentos, o lixiviado estagnado tende tanto a se 

infiltrar quanto a evaporar, o que contamina o solo e o ar; da mesma forma, através do 

escoamento superficial, dependendo da inclinação do talude, pode haver erosão através do 

impacto do líquido no solo. Ambas as situações podem ser atenuadas dependendo da 

localização do espaço de alocação de lixo, por exemplo, se este encontra-se à jusante, à 

montante ou até mesmo sobre encostas. 

Os piores cenários constituem-se por vazadouros à céu aberto com balanço hídrico 

positivo, isto é, quando o volume de água evaporada é menor do que a água precipitada que se 

infiltra no solo. 

 

4.3.3 Avaliação do Entorno – Sujeito 

 

A proximidade do lixão aos núcleos urbanos favorece, em diversos graus, a exposição 

antrópica aos efluentes do resíduo. Ressaltando o lixiviado, o contato pode se dar tanto pela 

contaminação das águas subterrâneas e superficiais, do solo, como por via aérea, pelo ar 

contaminado pela evaporação do efluente. A água poluída pode ser ingerida por animais 

domésticos e de criação para abate, ser usada para rega de plantas, inclusive hortaliças, bem 

como pode atingir o ser humano pelo contato direto por meio de poços e até mesmo através 

do lazer e trabalho informal. 

Aparentemente, quanto maior o número de pessoas em um determinado espaço, mais 

rápida é a degradação ambiental, e isso costuma ser acentuado em núcleos residenciais de 

baixa renda. A precariedade sanitária que as instalações costumam apresentar gera maior 

suscetibilidade à concretização do risco. Nestas regiões é comum haver indiligência à 
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proteção individual e à proteção ambiental tanto por ignorância e falta de recursos por parte 

dos moradores, como pela negligência do poder público, dada a atual carência de fiscalização 

e atuação. 

Sob o ponto de vista dos sujeitos potencialmente atingidos, são analisados aspectos 

como a proximidade da ocupação e o tipo de população exposta para o que tange o ser 

humano e a proximidade do aterro a áreas ambientais protegidas ou corpos hídricos ao que diz 

respeito aos recursos naturais. Segundo a Portaria Minter no 124 de 20 de agosto de 1980 não 

podem ser inseridos empreendimentos potencialmente poluentes a menos de 200 m de corpos 

d’água superficiais. 

 

4.3.4 Resultados 

 

Diferentes pesos foram atribuídos diante das diferentes dificuldades de se solucionar 

as questões envolvidas abrangendo a produção do chorume, os caminhos ambientais e a 

exposição ao ser humano, animais e recursos naturais. O somatório final classifica a área 

analisada segundo três categorias relacionadas aos diferentes níveis de cuidados ambientais 

pós-fechamento. 

A metodologia de avaliação do risco de exposição ao chorume deve ser confirmada 

por meio de estudos analíticos, e então, devem ser determinados os procedimentos de 

fechamento do lixão, com remediação quando cabível. 

Quando o somatório total fornece um resultado até 20 pontos representa a situação de 

baixo risco de exposição ao lixiviado. A confirmação ocorre quando os resultados das análises 

químicas das águas subterrâneas apresentam teores que não excedem às referências da região. 

A área deve facear um monitoramento desenvolvido em duas fases: 

a) Durante o primeiro ano é proposto um monitoramento trimestral, para que sejam 

identificados períodos críticos em relação a eventual presença de contaminação. 

b) Depois disso, a vigilância passa a ser anual durante o período de cinco anos. Caso 

não haja alteração provocada pelo lixiviado no aquífero superficial, a área pode ser 

considerada ambientalmente saudável em relação ao risco de exposição ao chorume. Então é 

possível reutilizar a área para outros fins. 
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A totalização de 21 a 60 pontos representa um risco mediano de exposição, onde os 

resultados esperados das análises apresentam teores mais elevados do que as referências da 

região. Neste caso são necessárias ações visando à proteção ambiental, seguidas de seu 

monitoramento, dividido em 3 etapas: 

a) Acompanhamento a cada três meses durante um ano, para que sejam identificados 

períodos críticos em relação à contaminação do aquífero. 

b) Inspeção semestral até que os resultados apresentem valores que não excedam as 

referências da região. 

c) Posteriormente, o controle passa a ser anual durante cinco anos. 

Já de 61 a 100 pontos, o risco de exposição ao lixiviado é alto. Nesse caso, os 

resultados esperados das análises químicas são de teores iguais ou mais elevados do que os 

Valores Máximos Permitidos para as substâncias, segundo a portaria 518 do Ministério da 

Saúde. São necessárias ações urgentes visando à proteção ambiental. Em seguida deverá ser 

desenvolvido um monitoramento das águas subterrâneas: 

a) Supervisão trimestral das águas subterrâneas com análises químicas até que os 

resultados apresentem valores de concentração de contaminantes mais baixos do que os 

Valores Máximos Permitidos para as substâncias tóxicas pela portaria 518 do Ministério da 

Saúde. 

b) Idem aos itens b e c da categoria de risco médio. 

Desde o momento da intervenção na área até à execução de todas as etapas necessárias 

devem ser acordados entre os responsáveis pela remediação e as autoridades competentes. 

Isso ocorre estabelecendo um cronograma executivo que é subsidiado pelas informações 

obtidas na avaliação da área contaminada (CETESB, 2001). 

 

4.4 Análise dos Ambientes Expostos 

 

A análise do comportamento de aterros é feita com base em diversos parâmetros 

medidos no campo (in situ) e laboratório (ex situ), tais como: 

• Geração de percolados e gases; 
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• Análises de parâmetros físico-químicos do chorume: como DBO (Demanda 

Bioquímica de Oxigênio), DQO (Demanda Química de Oxigênio), cloretos, pH e 

metais; 

• Análise de parâmetros microbiológicos como: quantificação e qualificação de 

microrganismos aeróbios e anaeróbios; 

• Testes de fitotoxicidade (germinação e crescimento de raiz no resíduo e chorume); 

• Além de outros parâmetros dos resíduos sólidos, como: umidade, sólidos voláteis, 

temperatura etc (THOMÉ, 2014). 

Os ensaios são realizados com os objetivos de verificar o nível de contaminação do 

chorume em profundidade, acompanhar a evolução da biodegradação dos resíduos, avaliar os 

riscos ao meio ambiente e a integridade do ser humano nas situações de contaminação 

comprovada. 

Todos os parâmetros expostos são confrontados e são estabelecidas interações físicas, 

químicas e biológicas para entender o comportamento do aterro durante o seu processo 

evolutivo. Desta forma, sugere-se melhores alternativas de disposição de resíduos sólidos em 

aterros funcionando como um biorreator sob condições eficientes, concretizando os aterros 

controlados. A título de exemplo, uma camada de cobertura eficiente impede a entrada 

excessiva de ar, enquanto um sistema de drenagem eficiente impede o acúmulo de líquidos. 

Quando a drenagem e a camada de cobertura são deficientes podem desestabilizar o ambiente 

interno, que é predominantemente anaeróbio, afetando a degradação biológica da massa de 

lixo (THOMÉ, 2014). 
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5 – PROCESSOS ATUAIS PARA TRATAMENTO DO ESPAÇO CONTAMINADO 

POR CHORUME E RESÍDUOS 

 

Existem duas formas evidentes de uma possível contaminação ambiental do espaço, 

abrangendo o solo, água e o ar, pelo chorume. Uma delas é através dos vazadouros a céu 

aberto, cuja essência corresponde à disposição inadequada dos resíduos sobre o solo, 

propiciando que a chuva facilite a percolação do chorume por camadas cada vez mais 

profundas; e a outra diz respeito aos aterros sanitários, onde barreiras mitigatórias podem se 

mostrar insuficientes, permitindo o vazamento do chorume para fora de seu domínio de 

controle, conduzindo à contaminação. 

A destinação planejada e estruturada dos resíduos urbanos e o tratamento prévio do 

chorume nos aterros sanitários representam as ferramentas de mitigação, evitando uma 

possível contaminação posterior das redondezas, portanto, é a melhor opção a ser adotada. A 

alternativa da remediação acontece apenas quando o ambiente já foi poluído, possivelmente 

através das duas formas acima expostas. 

 

5.1 Mitigação 

 

Com foco em longo prazo e atacando a raiz do problema, uma mitigação pertinente 

consiste na minimização de resíduos, que abrange as etapas de redução na fonte, reciclagem e 

tratamento dos resíduos, com sua posterior disposição final adequada em aterros sanitários. 

Esta estratégia preventiva tende a reverter o cenário atual, reduzindo o risco sanitário e 

ambiental, melhorando o nível de qualidade de vida e o estado de saúde da população. 

O grau de mitigação necessário depende do grau de risco que a fonte – o lixiviado – 

apresenta para o entorno, mas, normalmente, são necessários cuidados como instalação de 

sistema de drenagem em todos os níveis aplicáveis ao contexto, remoção de resíduos 

próximos a cursos d’água, retaludamento (processo de terraplanagem através do qual se 

alteram os taludes para se conseguir maior estabilização, ou seja, evitar deslizamentos) e 

cobertura dos resíduos. 

As técnicas convencionais utilizadas no tratamento do chorume, ou seja, as barreiras a 

fim de evitar antecipadamente a contaminação do solo e águas subterrâneas, baseiam-se em 

processos físico-químicos e biológicos. Os processos físico-químicos costumam ser baseados 
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em processos de adsorção e em rotinas de precipitação-floculação, que apresentam elevada 

eficiência de purificação. Todavia, os poluentes não são degradados, o que necessariamente 

implica na geração de fases sólidas (lodos) altamente contaminadas (BAE, 1999). Processos 

biológicos, por sua vez, podem ser aplicados sob a forma de rotinas aeróbias, anaeróbias e 

facultativas. Contudo, a requisição de longos tempos de residência (podendo se estender a 

semanas) e a baixa eficiência na remoção de compostos resistentes e coloridos fazem com que 

o seu benefício seja discutido (FREIRE, 2000). 

Ademais, o chorume apresenta como características volumes relativamente pequenos, 

elevada DQO, reduzida DBO e presença de espécies coloridas, recalcitrantes e tóxicas. Diante 

de tal cenário, os processos oxidativos avançados (POAs) têm sido considerados como uma 

excelente alternativa para o tratamento de resíduos com tais características. 

Alguns processos atuais e os respectivos tipos de tratamento do chorume são: 

• Canalização do lixiviado 

Recirculação de lixiviado 

• Processos biológicos 

Tratamento conjunto com águas residuais 

Tratamento aeróbico 

Tratamento anaeróbico 

• Processos físico-químicos 

Precipitação química 

Oxidação química 

Adsorção com carbono ativo 

Filtração 

Osmose reversa 

Charcos artificiais 

• Tratamento Natural 

Jardinagem com aplicação no terreno 
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• Tratamentos mistos 

Diferentes combinações dos diversos cuidados expostos acima 

Outros tratamentos estão sendo estudados no intuito de complementar as etapas já 

existentes, expostas anteriormente. Um desses procedimentos está baseado em um sistema 

bioquímico, que concilia os efeitos da fitorremediação com os das barreiras reativas para 

contenção de contaminantes. 

Estudos sobre a influência da composição do material usado na execução de barreiras 

reativas revelam que, quando as particularidades do sítio das barreiras são propícias para a 

degradação dos contaminantes, o uso dessa técnica é viável ao que tange a mitigação. 

O uso de barreiras reativas objetiva criar uma alternativa de tratamento secundário de 

efluentes in situ, economicamente viável e de fácil operação. O processo de descontaminação 

ocorre de três formas: 

• A barreira reativa quando em contato com o efluente reage quimicamente 

provocando a retenção desses contaminantes, além de servir como uma parede 

(passiva) de retenção física; 

• De maneira secundária, contaminantes são absorvidos pelas raízes ou são 

degradados por bactérias nelas alojadas e, posteriormente, são armazenados ou 

transportados e acumulados nas partes aéreas das plantas; 

• Também é possível que poluentes sejam degradados através da biomassa aderida 

ao material granular de base (biofilme) (THOMÉ, 2014). 

 

Exemplos de dispositivos que podem compor uma barreira são apresentados a seguir e 

são ilustrados na Figura 5.1: 

• Célula com dispositivos de entrada e saída do efluente; 

• Camada de material de base (“leito”), em cuja superfície ocorre a fixação de 

microrganismos e a formação de biofilmes, além de funcionar como sustentação 

para as raízes dos vegetais; 

• Solo de cobertura do leito que serve tanto para sustentação quanto como substrato 

para as plantas; 
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• Plantas aquáticas capazes de despoluir águas residuais através dos processos 

biológicos que ocorrem em suas raízes. Por exemplo, a Typhasp (Taboa); 

• Parede de solo com capacidade reagir quimicamente com contaminantes presentes 

no efluente, de modo a retê-los química e fisicamente. 

A disposição dos componentes constituintes do sistema é projetada individualmente, 

ou seja, particular para cada caso. Tal metodologia é arquitetada de acordo com os parâmetros 

do projeto, com destaque para vazão, área disponível, características físico-químicas do 

chorume e eficiência de remoção desejada (THOMÉ, 2014). 

 

Fonte: THOMÉ, 2014 

Figura 5.1 - Esquema de barreira bioquímica 

 

O sistema de barreira bioquímica compõe um sistema que pode ser muito conveniente 

para o tratamento de chorume uma vez que, além do custo reduzido de construção, é resistente 

às variações de vazão, requer manutenção em uma baixa frequência, e não exige operador 

especializado. 

 

5.2 Remediação 

 

Diante do exposto, é natural perceber que a contaminação do solo, da água e do ar pelo 

chorume ainda requer enfoque, uma vez que pode ocasionar prejuízos à saúde pública e danos 

à natureza. E uma vez considerado que não há barreiras de mitigação suficientes para evitar a 
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poluição, a ação corretiva surge através da remediação que consiste na aplicação de técnicas 

que isolem, atenuem ou eliminem o contaminante até alcançar concentrações recomendadas 

pelos órgãos de controle local. 

Ao que tange a recuperação de lixões, em sua totalidade e não apenas a contaminação 

promovida pelo contato com o chorume, pode-se adotar as possibilidades de procedimentos 

expostos a seguir. 

 

5.2.1 Tratamento Primário 

 

O tratamento primário é representado pelos controles físicos que não alteram as 

características químicas e biológicas dos resíduos e contaminantes do local. Esses processos 

iniciais envolvem a estruturação do lixão para a concretização de seu tratamento como a 

drenagem de águas pluviais, formação de células e cobertura do lixo compactado. Essas ações 

de caráter físico permitem, em consequência, a degradação biológica do lixo, além de reduzir 

de maneira considerável a proliferação de vetores de doenças e melhorar o aspecto estético da 

região. 

 

5.2.1.1 Tratamento Primário - Recuperação definitiva 

 

A recuperação definitiva abrange a remoção total dos resíduos que estão dispostos 

sobre o solo, sendo preferível ambientalmente uma vez que há a remoção da fonte de 

contaminação. 

Caso haja uma área disponível, adjacente ao vazadouro, que atenda aos critérios para 

localização de aterros de resíduos não perigosos, a recuperação do lixão com a criação de um 

aterro sanitário na região próxima apresenta-se como uma alternativa contundente. Para tal, é 

preciso que as características do local permitam que o novo aterro sanitário tenha uma vida 

útil mínima de 10 anos. Esta vida útil deve compreender tanto o volume já ocupado pelos 

resíduos existentes no lixão quanto os resíduos futuros. 

Em contrapartida aos custos elevados, tempo e dificuldade de execução, essa opção 

apresenta muitas vantagens como, por exemplo, não criar impactos em novas áreas e custos 
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reduzidos com o transporte entre o lixão e o novo aterro sanitário - por estar no mesmo local. 

Ademais, após a remoção dos resíduos para o aterro sanitário e a devida remediação da 

região, caso aplicável, existe a possibilidade de transformar o espaço do antigo lixão em 

aterro sanitário, aumentando a vida útil previamente estabelecida em projeto. 

Caso não haja uma área adjacente disponível que cumpra com as exigências sanitárias 

e ambientais, uma possibilidade é transportar os resíduos para um aterro sanitário licenciado. 

Contudo, faz-se preciso realizar um estudo da viabilidade técnica e econômica desta 

alternativa, analisando a relação entre quantidade de resíduos a serem removidos e a distância 

do novo destino com a capacidade administrativa do município. 

 

5.2.1.2 Tratamento Primário - Recuperação parcial 

 

A recuperação parcial de um lixão representa apenas uma mitigação aos impactos 

ambientais, uma vez que os resíduos – fonte do problema – permanecem no local. Cabe 

ressaltar que o vazadouro ainda deve atender aos critérios técnicos e ambientais locais, além 

de não estar localizado em: 

• Áreas de formação geológica propícia à erosão e à formação de cavernas; 

• Áreas de valor histórico-cultural; 

• Áreas de Preservação Permanente, Reservas Biológicas e Áreas de Proteção 

Ambiental; 

• Áreas que se encontrem a menos de 200 metros de distância de corpos 

hídricos; 

Caso algum desses critérios não seja atendido, o tratamento primário de recuperação 

definitiva deixa de ser uma alternativa e torna-se a única solução cabível. 

Embora não seja uma solução definitiva, a recuperação parcial ainda possui custos 

elevados assim como requer tempo e há complexidade em sua execução. 

Segundo Machado (2017) e Almeida (2015), algumas das recomendações corretivas 

para as regiões caracterizadas como vazadouros a céu aberto são: 

• Delimitação e isolamento do espaço; 
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• Remodelagem dos taludes de modo a tornar as declividades suaves e com 

maior área ocupada, declividade de 1:3 (Vertical:Horizontal); 

• Instalação de membrana impermeabilizante sobre os resíduos; 

• Cobertura da membrana impermeável com uma camada de solo argiloso e 

sobre esta, uma camada de solo vegetal para suporte de vegetação nativa de 

raízes curtas; 

Quanto ao controle dos lixiviados, dos gases e das águas superficiais, as 

recomendações são as seguintes: 

• Construção de valas para a drenagem de águas pluviais; 

• Drenagem do chorume; 

• Execução de um ou mais poços verticais para a drenagem de biogás; 

• Aproveitamento destes furos para implantação de poços de monitoramento da 

qualidade da água (sendo no mínimo dois a montante do lixão e dois a jusante);  

• Arborização do entorno (cinturão verde). 

A exigência de realização de algumas dessas etapas é variável de acordo com as 

condições do terreno. 

De maneira resumida, após a caracterização preliminar das áreas e cessado o aporte na 

fonte, há a contenção da região a fim de não expandir a contaminação. Isso é consolidado 

através do reparo de isolamentos, manejo de taludes, implantação de áreas de drenagem e 

outros. Segue-se então para o controle e tratamento dos lixiviados para então prosseguir com a 

recuperação do solo ou águas contaminadas, quando aplicável. 

Após o tratamento sob a perspectiva da recuperação parcial, onde os resíduos são 

apenas aterrados e não devidamente removidos do local, a oportunidade de uso do espaço no 

futuro deve levar em consideração que os resíduos aterrados ainda se encontram em 

decomposição por pelo menos 10 anos após o encerramento das atividades. Assim, mesmo 

depois do encerramento das atividades de recuperação do lixão, os sistemas de drenagem 

superficial de águas pluviais e de tratamento dos gases e líquidos percolados devem ser 

continuados por um período padrão de cerca de 30 anos – considerando-se assim o alcance da 

estabilidade. Apesar dessa inertização do maciço, ele ainda apresentará baixa capacidade de 

suporte do terreno e possibilidade de infiltração de gases com alto poder combustível e 
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explosivo, o que desfavorece a implantação de edificações, sendo preferível a criação de 

espaços verdes. 

 

5.2.2 Tratamento Secundário 

 

O tratamento secundário consiste no uso de processos bio-físico-químicos que 

objetivam a estabilização do maciço de resíduos sólidos através da decomposição, que por sua 

vez permite a redução de volume, toxicidade e mobilidade dos contaminantes. A seleção da 

concepção a ser utilizada dependerá das particularidades da área e da disponibilidade de 

recursos para a sua remediação. Os três tipos de concepção de remediação de lixões são 

(CEMPRE, 1995): 

• Concepção Anaeróbica. Há a drenagem de gases e chorume, com ou sem a 

recirculação do chorume dependendo da dimensão do espaço disponível para 

tratamento do lixiviado. Quanto menor esse espaço, mais se aconselha a 

recirculação do chorume. A anaerobiose consiste na não introdução de 

oxigênio no maciço, que por sua vez se encontra isolado devido à manta 

impermeável e às sobrepostas camadas de solos e vegetação. Esta alternativa 

possui o menor custo comparativo, contudo requer maior tempo para a 

degradação da matéria orgânica e, em consequência, maior tempo realizando o 

monitoramento para se poder considerar o local como estabilizado; 

• Concepção Biológica. Nessa abordagem o processo de decomposição da 

matéria orgânica é acelerado. A biorremediação é concretizada através do uso 

de cultura de bactérias e microrganismos específicos desenvolvidos em 

reatores, que transformam a fração orgânica sólida em líquidos e gases através 

do próprio metabolismo. Posterior à mineralização do lixo, a célula - conjunto 

de resíduos sólidos inertizado - pode ser reaberta e os materiais inertes 

separados e reaproveitado, de maneira simultânea, o chorume é tratado e o 

biogás queimado. O tempo para a este tipo de remediação é inferior ao da 

concepção anaeróbica, todavia, apresenta maiores custos. 

• Concepção Semi-Aeróbico. Esse tratamento compreende a introdução de ar 

no maciço, permitindo a digestão em condição de aerobiose. A palavra semi é 

devido ao fato de a eficiência não ser completa, uma vez que a conjuntura ideal 
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seria insuflar ar por meio de bombeamento, contudo, isto tornaria o processo 

economicamente inviável. Nessa abordagem, apesar da obrigatoriedade da 

drenagem de gases e chorume, assim como na concepção anaeróbica, 

necessita-se menor tempo para decomposição da matéria orgânica. E assim 

como na concepção biológica, se utiliza metodologias de abertura de células, 

de segregação e utilização de inertes. 

 

5.2.3 Tratamento Terciário 

 

O tratamento terciário envolve o cuidado com cada tipo de resíduo (sólido, líquido ou 

gasoso) de modo a garantir a adequada destinação dos resíduos provenientes do tratamento 

primário e secundário da área, que permanecerão sendo produzidos até a completa 

decomposição - inertização. O monitoramento ambiental torna-se então fundamental na 

avaliação da eficiência das ações anteriores e no controle do processo de recuperação da área. 

• Tratamento de sólidos. De modo a ampliar a vida útil do lixão recuperado e 

estabilizar a massa de sólidos, promove-se a lixiviação de soluções alcalinas. 

Após a inertização, o material estabilizado pode ser removido e peneirado, 

permitindo a reutilização do espaço, enquanto a fração orgânica pode ser 

aplicada como material de cobertura. Os demais produtos resultantes do 

processo de separação podem ser comercializados nas indústrias e na 

agricultura.  

• Resíduos Gasosos. O tratamento envolve a destruição dos contaminantes 

gasosos através da combustão controlada (queima). No Brasil, a maior parcela 

dos casos de aproveitamento energético do biogás constitui-se através da 

queima do metano (CH4) e liberação do dióxido de carbono (CO2). Realizado 

através de sistema de extração forçado e destruição térmica dos componentes 

orgânicos do biogás à baixa temperatura. 

• Resíduos Líquidos. O tratamento destes tem como alvo impedir a percolação 

de contaminantes pelo solo. No Brasil, há a infeliz tendência à utilização das 

estações de tratamento de esgoto originalmente não projetadas para receber as 

concentrações dos componentes presentes no chorume (remoção dos sólidos 

por cloro (Cl2), lodo ativado, e e lagoas aeradas). 
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Segundo Almeida (2015), caso o resultado das análises evidencie não haver 

contaminação significativas no espaço ocupado previamente pelo lixão, um plano de 

recuperação ambiental deverá ser arquitetado por profissionais habilitados de modo a 

reintegrar esta área ao cotidiano urbano da sociedade. Contudo, se o resultado das avaliações 

confirmar a contaminação do local, o órgão ambiental da região deverá ser contactado, para 

que possa ser definidas as técnicas a serem adotadas. Ou seja, sanada a recuperação macro dos 

lixões, deve-se prosseguir com a recuperação do solo ou águas contaminadas, quando 

aplicável. As medidas a serem utilizadas nessa situação também são válidas quando as 

barreiras dos aterros sanitárias não se mostram suficientes e acabam por contaminar o 

ambiente. 

 

5.2.4 Remediação de Solos e Recursos Hídricos 

 

A fração de fato poluidora dos resíduos - o chorume - pode receber tratamento in situ, 

através de sistemas de tratamentos apropriados no local, ou pode ser tratada de maneira ex 

situ, quando é necessário um tratamento específico, sendo transportada por caminhões tanques 

até laboratórios ou Estações Tratamento de Esgotos, desde que apropriadamente planejadas 

para receber esta carga, pois a carga orgânica do chorume se encontra em índices muito mais 

elevados que a do esgoto. Ainda é possível promover a lavagem do solo para remoção de 

contaminantes, contudo, há a geração de grande quantidade de líquido contaminado que são 

transportados pela tubulação ou por caminhões para plantas de tratamento. Desta forma, o 

transporte é quem determina a viabilidade econômica do processo. 

 

5.2.4.1 Fitorremediação 

 

Ultimamente, o uso de plantas para a remoção de metais poluentes de solos 

contaminados – também conhecido como fitorremediação – tem se tornado um método 

comum para contornar a poluição de determinadas áreas. Essa técnica, assentada na utilização 

de espécies vegetais, além de ser ecologicamente amigável, também possui diversas 

vantagens econômicas, estéticas e técnicas quando comparada com as técnicas tradicionais. 
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5.2.4.2 Processos Físico-Químicos e Oxidativos Avançados 

 

Uma das alternativas a fim de promover a remediação do solo contaminado pelo 

percolado, consiste na separação preliminar das substâncias húmicas do solo, através da 

precipitação em meio ácido (e sua posterior recuperação por dissolução em meio alcalino), 

seguida do tratamento do sobrenadante por meio de processos oxidativos. 

Os processos oxidativos avançados (POAs) são baseados na geração do radical 

hidroxila (.OH), um agente oxidante altamente reativo (E0= 2,8V), o qual pode promover a 

degradação de inúmeros poluentes em tempos reduzidos (FREIRE, 2000). 

Devido à alta reatividade, o radical hidroxila deve ser gerado in situ. Dentre as 

diversas formas de geração, destacam-se os processos homogêneos fundamentados na 

decomposição fotocatalisada de peróxido de hidrogênio (LEAHY & SCHREVE, 2000; 

CRITTENDEN, 1999) nos sistemas Fenton (CHAMARRO, 2001; YOON, 1998) e foto-

Fenton (GHALY, 2001; WU, 1999) (Equações 5.1 - 5.3, respectivamente). 

 

Equação 5.1 - Reação de decomposição fotocatalisada de peróxido de hidrogênio 

H2O2 + hν (254 nm) → 2 .OH 

Equação 5.2 - Reação fundamentada no sistama Fenton 

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH-+ .OH 

Equação 5.3 - Reação fundamentada no sistama foto-Fenton 

Fe3+ + H2O + hν (UV ou Vis) → Fe2+ + H++ .OH 

 

Apesar da elevada eficiência e inespecificidade, os POAs apresentam duas limitações 

ao que tange o tratamento do solo contaminado por chorume. Uma consiste na elevada carga 

orgânica (DQO≈5000 mg/ L O2), que costuma diminuir de forma drástica a eficiência dos 

processos, e a outra está representada pela elevada concentração de ácidos húmicos, que 

absorvem fortemente na região do ultravioleta-visível (AGUER & RICHARD, 1996), 

reduzindo significativamente a eficiência dos processos irradiados. Para contornar este 

problema, há a proposta de associação de processos oxidativos avançados com uma etapa 

preliminar de separação de substâncias húmicas segundo Pacheco (2004). Conhecidamente, 
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estes compostos precipitam em meio ácido, podendo ser separados por simples filtração. O 

sistema de precipitação por acidificação do meio até pH próximo de 1,0 é um processo 

eficiente, uma vez que a protonação dos grupos carboxílicos diminui a sua solubilidade 

(NANNY & RATASUKI, 2002). De maneira geral, a precipitação prévia viabiliza a remoção 

de uma pequena parcela da DQO (14%) e grande parte da cor, o que permite significativas 

melhoras no consequente tratamento fotoquímico. 

Quando aplicado sob a forma de um sistema de múltiplas adições de peróxido de 

hidrogênio (H2O2), o sistema UV/H2O2 comporta descolorações da ordem de 95% e reduções 

de DQO de 75%, em tempos de reação de 120 min. Tais dados expostos revelam resultados 

promissores, principalmente tendo-se em vista a elevada resistência da matriz em estudo – 

solo contaminado pelo lixiviado (PACHECO & ZAMORRA, 2004). 

É interessante salientar que o peróxido de hidrogênio é completamente consumido nos 

tempos praticados da etapa oxidativa, o que implica a não-inclusão de agentes químicos que 

aumentem o potencial poluente da matriz (PACHECO, 2004). 

 

5.2.4.3 Reator Fotoeletrolítico 

 

Em processos apenas eletrolíticos, o chorume apresenta características singulares 

como a produção de espuma. Estudos permitiram a adequação para o processo 

fotoeletroquímico seguido do processo fotoquímico, concretizando o reator fotoeletrolítico. 

O processo fotoeletrolítico apresenta-se como uma tecnologia recente e possui 

diversas aplicações em tratamentos ambientais, principalmente ao que tange a recuperação de 

águas e efluentes líquidos. Em teoria pode-se remediar quaisquer volumes ou quantias de 

poluentes, dependendo de adaptações de um reator às características da ocasião. 

O conjunto fotoeletroquímico contém um dispositivo anodo/catodo em forma 

cilíndrica, posicionado um dentro do outro, sendo o anodo com semicondutores imobilizados 

e o catodo em tela metálica a fim de permitir a passagem da radiação luminosa. No centro do 

catodo há um tubo de quartzo com lâmpada de irradiação UV visível. Já o conjunto 

fotoquímico dispõe de apenas uma lâmpada UV visível, conforme pode ser observado na 

Figura 5.2. (PELEGRINI & BERTAZOLLI, 2002). 
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Fonte: PELEGRINI & BERTAZOLLI, 2002 

Figura 5.2 - Esquema do reator fotoelétrico 

 

O novo reator permitiu a descontaminação do chorume através da redução da 

coloração, do teor de Carbono Orgânico Total (COT), da Demanda Química e Bioquímica de 

Oxigênio (DQO e DBO respectivamente), do mau cheiro e da toxicidade em um tempo 

máximo de 300 min de tratamento. Esses resultados refletem uma considerável eficiência 

diante de baixo custo e pouco tempo (PELEGRINI & BERTAZOLLI, 2002). 
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6 – SELEÇÃO DO MELHOR MÉTODO PARA REMEDIAÇÃO DE ÁREAS 

CONTAMINADAS POR CHORUME 

 

O objetivo deste capítulo constitui-se em selecionar o melhor método para a 

remediação das áreas contaminadas tanto sob a perspectiva macro dos malefícios que um 

vazadouro a céu aberto pode proporcionar, quanto sob o foco mais direcionado à poluição de 

solos e águas provocada pelo chorume. A ponderação para tal escolha está baseada, 

vigorosamente, nas técnicas abordadas no capítulo anterior. 

É indiscutível o fato que a mitigação dos riscos, em qualquer situação, externa-se 

como a melhor alternativa a ser adotada - principalmente se o que está em risco são a natureza 

e os seres vivos. Mitigar, segundo o dicionário, significa abrandar, suavizar, amenizar; e no 

contexto exposto nesse trabalho, é utilizado como a redução e, majoritariamente, a anulação 

da possibilidade de contaminação do ambiente através do descarte inadequado do lixo. A 

mitigação é concretizada, no universo abordado, através da redução do consumo, 

estabelecimento da reciclagem e, de uma maneira mais razoável, através da implantação de 

aterros sanitários, onde além de incapacitar o contato direto dos resíduos com o solo 

desprotegido, também promove o tratamento do chorume. 

Embora a implantação de aterros sanitários tenha sido definida como o método mais 

palpável para a prevenção/mitigação da contaminação do ambiente, é extremamente difícil e 

incorreto determinar o melhor método para o tratamento do chorume nesses espaços. A 

complexidade reside no fato de a composição do chorume não ser universal, cada região 

possuir suas propriedades climáticas, cada solo ser de um tipo e o tamanho para o 

estabelecimento do aterro variar. 

O tratamento do chorume em aterros quando ex situ, é realizado enviando o lixiviado 

para estações de tratamento de esgoto ou de resíduos industriais nas redondezas. Os custos 

dessa prática são elevados devido ao transporte e as ETEs, geralmente, não estão preparadas 

para receber um líquido com tamanha diversidade. Portanto, é fácil influir que esta não é uma 

das melhores soluções. 

Quando in situ, a técnica de lagoas biológicas – por meio de rotinas aeróbias, 

anaeróbias ou facultativas - requer uma área extensa, que nem sempre são possíveis de 

concretizar. Para contornar esse ponto, pode-se promover a recirculação do chorume a fim de 

reduzir a quantidade de líquido a ser tratado. Todavia, em época de chuva, o sistema pode 
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alcançar o limite da sua capacidade. Além disso, o sistema de tratamento biológico por lagoas 

não reduz de maneira significativa a quantidade de nitritos, nitratos e amônia do meio, o que 

ainda pode acabar por contaminar os cursos d’água e requer longos tempos de residência. 

Ainda in situ, os processos físico-químicos, como precipitação e filtração, apresentam 

elevada eficiência de purificação, contudo os contaminantes não são degradados, implicando 

na formação de lodos eivados. 

A melhor técnica, contudo, é na verdade a combinação de diferentes metodologias a 

fim de atender as especificidades locais. Um sistema bastante empregado hodiernamente, e 

aplicável para um vasto leque de situações, corresponde à fitorremediação associada às 

barreiras reativas - as barreiras retêm as partículas sólidas, enquanto as plantas absorvem os 

contaminantes. Esse sistema requer um investimento de capital inicial e custo de operação 

reduzidos, é resistente às variações de vazão, necessita pouca manutenção, não exige operador 

especializado e é aplicável a áreas extensas onde outras técnicas são desaconselhadas. 

A remediação é a solução para reparar um problema que já se faz presente. Como o 

próprio nome informa, a ação é como a de um remédio no intuito de retificar ou atenuar a 

adversidade. A contaminação ambiental provocada pelo chorume pode se concretizar através 

da disposição inadequada dos resíduos nos vazadouros a céu aberto e por meio de vazamentos 

nos aterros sanitários. Para contornar esse cenário, as técnicas de remediação visam isolar, 

atenuar ou eliminar o contaminante até alcançar concentrações recomendadas pelos órgãos 

responsáveis. 

Como visto, a fim de promover a recuperação dos lixões, em sua completude e não 

apenas a contaminação promovida pelo contato com o chorume, pode-se adotar três etapas de 

tratamento. 

O tratamento primário que corresponde aos controles físicos e estruturais que 

permitem a contenção da região e, consequentemente, reduzir de maneira considerável a 

proliferação de vetores de doenças e melhorar o aspecto estético do local. Essa etapa pode se 

dividir em recuperação definitiva e parcial. A recuperação definitiva apresenta custos 

elevados, requer bastante tempo e dificuldade de execução, contudo remove todos os resíduos 

sólidos – fonte do problema - sobre o solo, portanto constitui-se a melhor alternativa. 

Inclusive, esta apresenta-se como a única solução cabível, e não mais uma alternativa, quando 

a localização do vazadouro sob análise não atende à legislação local. Caso a viabilidade 
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técnica e econômica mostre-se inadequada deve-se então recorrer à recuperação parcial, onde 

os resíduos ainda permanecem sobre a área, mas as condições físicas são suavizadas através 

da remodelagem de taludes, impermeabilização sobre os resíduos e drenagem do chorume, a 

título de exemplo. 

O tratamento secundário consiste em processos bio-físico-químicos que visam a 

estabilização ou inertização do aterro através da decomposição, que por sua vez implicam na 

redução da toxicidade e mobilidade dos contaminantes. São três as concepções que englobam 

o tratamento secundário. A concepção anaeróbia promove a drenagem de gases e chorume, 

possui o menor custo comparativo, porém exige maior tempo para a degradação dos 

componentes orgânicos. A concepção biológica constitui-se no uso de microrganismos cujo 

metabolismo permite uma remediação mais rápida, contudo seu uso implica em custos 

associados. Já na concepção semi-aeróbica, há a drenagem de gases e chorume como na 

concepção anaeróbica, mas a introdução de ar permite tempos reduzidos. 

Mais uma vez, é impossível definir qual é a melhor concepção congruente para todas 

as situações. Deve-se balancear o quão urgente a decomposição do maciço é e quanto de 

dinheiro o município tem disponível. Uma prefeitura com fundos e que urge pela remediação 

deve optar pela concepção biológica. Já quando o município é desprovido de recursos 

financeiros e a remediação da área não necessita ser tão rápida, opta-se pela concepção 

anaeróbia. Por sua vez, a concepção semi-aeróbica constitui-se a alternativa intermediária. 

O tratamento terciário garante a adequada destinação dos resíduos provenientes dos 

tratamentos anteriores. O tratamento dos sólidos promove a estabilização do maciço através 

da lixiviação de soluções alcalinas. Após sua inertização, o material estabilizado pode ser 

removido e os demais produtos resultantes podem ser comercializados nas indústrias e na 

agricultura. O tratamento dos resíduos gasosos consiste na destruição dos contaminantes 

através da queima e há o aproveitamento energético por meio da combustão do metano. O 

tratamento dos resíduos líquidos, por sua vez visa impedir a percolação de contaminantes pelo 

solo, as técnicas para tal foram expostas quando se tratou sobre as mitigações em aterros 

sanitários. 

Finalizada a recuperação macro do vazadouro a seu aberto, existem dois caminhos 

excludentes a serem percorridos. Pode-se prosseguir com a recuperação ambiental do espaço, 

caso não fique evidenciado contaminação durante a fase de monitoramento; ou, caso seja 
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confirmada a poluição através das análises cabíveis, segue-se com a remediação dos solos e 

lençóis freáticos que pode se dar ex situ ou in situ. 

Na modalidade ex situ, o solo e/ou águas contaminadas são exportados por caminhões 

tanques até laboratórios ou Estações de Tratamento de Esgoto, de modo que o transporte é 

quem determina a viabilidade econômica do processo. Outro ponto negativo dessa remediação 

reside na possibilidade de gerar contaminações secundárias.  

Diante de tantos riscos expostos, fica evidente que tal modalidade de remediação só é 

utilizada quando nenhuma das técnicas in situ se mostrarem viáveis para a situação em 

questão. Os processos físico-químicos e oxidativos avançados consistem na separação 

preliminar das substâncias húmicas, através da precipitação em meio ácido e o posterior 

tratamento do sobrenadante por meio de processos oxidativos. Já o reator fotoeletrolítico, no 

que lhe concerne, permite remediar quaisquer volumes de poluentes – dependendo de 

adaptações de um reator para as condições da ocasião, porém necessita tempos superiores à 

técnica dos processos físico-químicos e oxidativos avançados (300 min frente a 120 min). 

Na modalidade in situ, a técnica fitorremediação se mostra como destaque uma vez 

que as espécies vegetais podem remover os metais poluentes que contaminam o solo. Além de 

ser considerada uma tecnologia de baixo impacto ambiental e demandar poucos recursos 

energéticos também possui diversas vantagens econômicas, estéticas e técnicas quando 

comparada com as metodologias tradicionais. 
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7 – CONCLUSÕES 

 

Conforme já contextualizado, a expansão desenfreada da urbanização vem trazendo 

muitos malefícios ao meio ambiente. Um desses problemas é a poluição de solos e águas 

subterrâneas por contaminantes gerados a partir de atividades humanas realizadas e/ou 

controladas de forma irregular. Uma prática de forte impacto sobre solos é o despejo 

inadequado de resíduos, que por sua vez, durante a sua degradação, produzem e liberam para 

o solo o chorume. A contaminação por esse lixiviado é grave uma vez que pode trazer 

diversos problemas ao entorno. Sua ocorrência é de caráter mundial, o que evidencia a 

importância do desenvolvimento e aplicação de técnicas para remediar áreas com essa 

contaminação. 

Ao que tange o tratamento do chorume constata-se que muitos aterros sanitários 

transferem o chorume para estações de tratamento de esgoto, destacando-se que elas não 

foram projetadas para tratar as concentrações dos componentes existentes no percolado, 

sucedendo assim, somente a transferência do problema com altos custos e riscos com o 

transporte. O tratamento de chorume exige investimentos em pesquisas que explorem 

eficiência e eficácia a custos adaptáveis com o local, além de empregar técnicas 

ambientalmente corretas. 

O tratamento do percolado constitui um grande desafio, considerando-se a variação de 

suas características em função da heterogeneidade dos resíduos dispostos e da idade do aterro.  

A multiplicidade do chorume torna árdua a definição de técnicas efetivas de tratamento e não 

obrigatoriamente o método adotado para certo aterro será aplicável para outros. 

A eficiência dos métodos tradicionais de tratamento do chorume, em função da 

existência de compostos de difícil degradação microbiológica ou resistentes aos métodos 

clássicos de degradação da matéria orgânica por oxidação, merece maior estudo. Inúmeras 

propostas de tratamento do lixiviado têm sido desenvolvidas nos últimos anos, destacando-se 

as barreiras bioquímicas, que se configuram como um auxílio da geotécnica ambiental no 

tratamento secundário de chorume. Estas combinam os efeitos da fitorremediação com os das 

barreiras reativas para contenção de contaminantes.  

Esses dois métodos aliados permitem aplicação em uma maior variedade de locais, 

com suas características particulares, requerendo menor custo no processo como um todo 

(investimento inicial e operação), apresenta resistência às variações de vazão, tem baixa 
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demanda por manutenção, não requer operador especializado e pode ser aplicada em áreas 

externas. Todo esse conjunto de vantagens corrobora com a escolha da combinação dessas 

técnicas como a mais aconselhada para ser aplicada em áreas contaminadas por chorume. 

É importante atentar que as técnicas de mitigação que podem sem utilizadas para 

evitar que áreas sejam contaminadas são fundamentais e a remediação surge apenas em 

segunda instância, quando a contaminação já está instalada. 

Neste trabalho, foi abordada uma visão geral sobre a contaminação do solo e águas 

subterrâneas mundialmente bem como as técnicas de remediação que vem sendo aplicadas 

nesses locais. Com foco no chorume, foi possível avaliar os principais métodos até então 

empregados para descontaminar solos com esse poluente e, por sua vez, eleger, baseando-se 

nas vantagens e desvantagens dos processos de remediação expostos, a técnica mais 

recomendada para cada situação ou etapa. 

Uma extensão prática desse projeto poderia contar com estudos laboratoriais de solos 

contaminados por chorume assim como aplicação das diferentes técnicas de remediação a fim 

de quantificar os parâmetros envolvidos nesses processos. Outra etapa importante a ser 

realizada conta com a simulação econômica a respeito de cada um dos métodos levantados, a 

fim de construir a visão comercial que deve também ser considerada na comprovação de qual 

seria a melhor técnica. 
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