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Resumo
O tratamento combinado de lixiviado, em estações de tratamento de esgoto (ETEs), tem se destacado como 

uma alternativa capaz de reduzir os custos inerentes ao gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos em 

aterros sanitários. Entretanto, substâncias como a amônia, presente em elevadas concentrações no lixiviado, 

podem causar efeitos negativos em sistemas anaeróbios de tratamento esgoto. Isto posto, o presente traba-

lho teve por objetivo avaliar o processo de codisposição de lixiviado de aterro sanitário, bruto e pré-tratado 

por stripping de amônia, com esgoto doméstico em reatores UASB em escala de bancada. Os resultados de 

caracterização do lixiviado bruto coletado apontaram elevadas concentrações de DQO (> 3.800 mg.L-1) e de 

amônia (> 2.600 mg.L-1). No que tange aos ensaios envolvendo a codisposição de lixiviado bruto com esgoto 

doméstico em reator UASB, o presente estudo evidenciou que relações volumétricas superiores a 10% po-

dem interferir de forma significativa no desempenho operacional do sistema. Já os ensaios com lixiviado pré- 

tratado por stripping de amônia não evidenciaram interferências significativas no processo de tratamento 

anaeróbio com relações volumétricas até 10%. A partir dos resultados obtidos no presente estudo, destaca- 

se que o processo de stripping de amônia presente no lixiviado permite que maiores relações volumétricas de 

lixiviado possam ser utilizadas no processo de codisposição, sem que ocorram interferências significativas 

em reatores UASB tratando esgoto doméstico.

Palavras-chave: Codisposição de lixiviado. Esgoto doméstico. Reator UASB. Stripping de amônia.

Abstract
The combined treatment of landfill leachate, in sewage treatment plants (STPs), has been highlighted as an 

alternative capable of reducing the costs inherent to the management of municipal solid waste in landfills.  
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1 INTRODUÇÃO
O tratamento do lixiviado produzido em aterros 

sanitários é realizado na maior parte dos países 

da América Latina e Caribe (ALC) em lagoas de 

estabilização (MAIA et al., 2015; COSTA et al., 

2019). Essa tecnologia de tratamento apresen-

ta geralmente um efluente com características 

inapropriadas para o lançamento em corpos hí-

dricos, podendo causar efeitos deletérios como 

a eutrofização, a diminuição de oxigênio dissol-

vido e a morte da biota aquática devido à toxi-

cidade de alguns compostos (CAMPOS e PIVELI, 

2016). Visando à redução dos custos de opera-

ção de aterros sanitários, bem como à diminui-

ção dos efeitos negativos do lançamento do li-

xiviado em corpos hídricos, tem se adotado em 

alguns estados do Brasil, como São Paulo e Minas 

Gerais, a prática de tratamento combinado e/ou 

codisposição de lixiviado com esgoto domésti-

co em estações de tratamento de esgoto (ETEs) 

(CAMPOS, 2014; NASCENTES et al., 2015; YAO, 

2017; BOU et al., 2018).

Tratando-se especificamente da codisposição 

em sistemas anaeróbios de tratamento de es-

goto, em especial aqueles baseados em reatores 

anaeróbios de fluxo ascendente e manta de lodo 

(UASB - Upflow Anaerobic Sludge Blanket), rela-

ções volumétricas acima de 10% têm apresen-

tado eficiências de remoção de matéria orgânica 

inferiores a 50% (FERREIRA et al., 2009; TORRES 

et al., 2009; SILVA e LEITE, 2014; BORTH, 2018). 

Essa baixa eficiência pode estar correlacionada 

ao fato de os microrganismos anaeróbios se-

rem sensíveis a determinadas concentrações de 

substâncias presentes no lixiviado, como a amô-

nia (MCCARTY, 1964; METCALF & EDDY, 2016).  

Estudos pioneiros realizados por McCarty (1964), 

em processos anaeróbios de tratamento de es-

goto, demonstraram que concentrações de amô-

nia superiores a 150 mgNH3
.L-1 são considera-

das extremamente tóxicas aos microrganismos 

anaeróbios. Calli et al. (2005) investigaram a to-

xicidade da amônia em reatores UASB tratando 

esgoto sintético com inóculo previamente acli-

matado. Os autores encontraram uma concen-

tração limite de inibição do processo anaeróbio 

para a amônia igual a 800 mgN-NH3
.L-1. Inves-

tigações realizadas por Cuetos et al. (2008), em 

reatores anaeróbios de agitação contínua, com 

inóculo previamente aclimatado, encontraram 

concentrações de inibição do processo anaeró-

bio de 337 mgNH3
.L-1. Desse modo, para a rea-

lização do codisposição em reatores UASB tra-

tando esgoto doméstico, recomenda-se que o 
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However, substances such as ammonia, present in high concentrations in the leachate, can have negative ef-

fects on anaerobic sewage treatment systems. Thus, the present work aimed to evaluate the process of land-

fill leachate codisposition, raw and pretreated by ammonia stripping, with domestic sewage in bench scale 

UASB reactors. The characterization results of the collected raw leachate showed high concentrations of COD  

(> 3,800 mg.L-1) and ammonia (> 2,600 mg.L-1). Regarding the tests involving the codisposition of raw leachate 

with domestic sewage in UASB reactor, the present study showed that volumetric ratios greater than 10% can 

significantly interfere with the operational performance of the system. The tests with leachate pretreated by 

ammonia stripping did not show significant interferences in the anaerobic treatment process with volumetric 

relations up to 10%. From the results obtained in the present study, concludes that the ammonia stripping pro-

cess allows greater leachate volumetric relations can be used in the codisposition process, without significant 

interference in UASB reactors treating domestic sewage.

Keywords: Leachate codisposition. Domestic sewage. UASB reactor. Ammonia Stripping.
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lixiviado deva ser pré-tratado para evitar possí-

veis concentrações inibitórias ou tóxicas devido 

a amônia (MANNARINO et al., 2011).

Dentre os processos de pré-tratamento do lixi-

viado existentes, o stripping de amônia tem se 

destacado devido às significativas taxas de re-

moção dessa substância e também aos seus cus-

tos reduzidos de operação e manutenção (LANGE 

e AMARAL, 2009; QUEIROZ et al., 2011; RIETOW 

et al., 2017). O processo de stripping consiste na 

remoção da fase gasosa de um meio líquido por 

meio de agitação mecânica ou aeração, de modo 

que os efeitos de arraste e difusividade molecu-

lar promovam a passagem do gás para a atmos-

fera. Em uma solução aquosa como o lixiviado, a 

amônia pode existir tanto na forma de íon amô-

nio (NH
4

+) como na forma de amônia livre (NH
3
). 

A predominância de uma dessas formas está re-

lacionada com o pH do meio, sendo que em ní-

veis de pH alcalino há uma maior concentração 

de NH
3
. Para a elevada eficiência do processo de 

stripping, é imprescindível que a forma gasosa da 

amônia predomine no lixiviado.

De posse de tais constatações, o presente estudo 

teve como objetivo avaliar a influência do pro-

cesso de stripping da amônia como etapa preli-

minar à codisposição de lixiviado em reatores 

UASB tratando esgoto doméstico.

2 METOLOGIA
2.1 Coleta e caracterização do esgoto 
doméstico e do lixiviado de aterro sanitário

O esgoto doméstico utilizado no presente estudo 

foi coletado em uma ETE localizada no município 

de Curitiba-Paraná, Brasil. A ETE possui capaci-

dade para tratar 38.000 m³.d-1 de esgoto domés-

tico. O ponto de coleta do esgoto era localizado 

logo após a saída do desarenador e entrada dos 

reatores UASB. Já o lixiviado foi coletado em um 

aterro sanitário localizado na região metropo-

litana de Curitiba. O aterro é responsável por 

atender 21 municípios e está em operação desde 

2010. Ao todo, são descarregadas diariamente 

mais de 2.600 toneladas de resíduos, sendo re-

cebidos somente os considerados não perigosos. 

O ponto de coleta do lixiviado era localizado em 

um reservatório a montante da estação de trata-

mento de lixiviado do aterro sanitário.

Tanto o lixiviado como o esgoto doméstico fo-

ram coletados e armazenados em galões de  

30 L, sendo então transportados e mantidos sob 

refrigeração a 4º C até a realização dos ensaios 

em laboratório. Devido ao elevado consumo 

utilizado, o esgoto doméstico foi coletado dia-

riamente na ETE. Já para o lixiviado, com menor 

consumo durante os estudos, foram realizadas 

duas coletas no aterro sanitário em períodos dis-

tintos (1ª coleta em janeiro e a 2ª coleta em se-

tembro do mesmo ano). 

A caracterização físico-química e microbiológica 

do lixiviado e do esgoto doméstico foi realizada 

em conformidade com o Standard Methods for 

the Examination of Water and Wastewater (APHA, 

2017). Os parâmetros analisados no lixiviado 

foram: demanda bioquímica de oxigênio (DBO), 

DQO, condutividade, cor, pH, alcalinidade, fósfo-

ro total (P
T
), amônia (NH

3
) e conjunto de sólidos. 

Possuindo características amplamente já funda-

mentadas na literatura, os parâmetros analisa-

dos no esgoto doméstico foram: DBO, DQO, pH, 

alcalinidade, amônia (NH
3
) e sólidos suspensos 

totais (SST). Já no monitoramento dos reatores 

UASB durante o processo de codisposição, além 

das análises de DBO, DQO, amônia, pH e alcalini-

dade, foram também realizadas análises de SST e 

ácidos graxos voláteis (AGV).

Fazendo parte do conjunto de análises de carac-

terização do lixiviado, o ensaio de DQO inerte 

anaeróbia foi realizado para avaliar o seu máxi-

mo grau de tratabilidade e/ou biodegradabilida-

de. Para tanto, foram utilizados 6 frascos de 1 L 
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cada, sendo 3 deles operados como branco e os 

outros 3 como controle das amostras de lixiviado 

(bruto e pré-tratado). Em cada frasco de branco 

foi adicionada uma solução de glicose com DQO 

idêntica ao do lixiviado. Os volumes das soluções 

de glicose e de lixiviado adicionados em cada 

frasco foram de 300 mL. Adicionalmente, cada 

frasco ainda recebeu 100 mL de lodo anaeróbio 

de reator UASB não aclimatado, 50 mL de solu-

ção macronutriente e 0,5 mL de solução micro-

nutriente (GERMILI et al., 1991). 

Após essa etapa foi realizada a purga do oxigênio 

dos frascos com nitrogênio gasoso durante 5 mi-

nutos. Os frascos foram mantidos sob agitação 

contínua e temperatura ambiente controlada 

em 25ºC. Os ensaios foram conduzidos até que 

a DQO filtrada dos frascos com glicose perma-

necesse constante. A DQO inerte do lixiviado foi 

então calculada pela diferença entre a DQO re-

sidual da amostra e a DQO da solução de glicose 

no final do experimento.

2.2 Processo de stripping de amônia

O aparato experimental utilizado no processo de 

stripping de amônia foi um béquer de volume to-

tal de 5 L. A agitação foi realizada por meio de 

um agitador mecânico (impelidor de hélice naval, 

com diâmetro de 6 cm), com faixa de rotação en-

tre 10 e 5.000 RPM. As dimensões do béquer e 

do impelidor respeitaram aquelas estabelecidas 

por McCabe (2001) para tanques de stripping 

padrão. As condições operacionais emprega-

das no processo de stripping foram: gradiente 

de velocidade (G) igual a 35 s-1 (20 RPM), corre-

ção do pH do lixiviado para 10 por meio da adi-

ção de hidróxido de sódio (concentração de 32% 

de NaOH) e temperatura ambiente. O processo 

de stripping ocorreu até que o lixiviado apre-

sentasse concentrações de amônia próximas a  

500 mg.L-1. Tal concentração foi estabelecida para 

que o processo de stripping pudesse ser realizado 

em um menor intervalo de tempo possível. Adi-

cionalmente, foram também realizadas análises 

de DQO, alcalinidade, pH e cor do lixiviado após 

o processo de stripping. Para minimizar os pro-

blemas referentes ao pH elevado no reator UASB, 

foi realizada a acidificação do lixiviado submeti-

do ao processo de stripping com ácido sulfúrico  

(1 N de H2
SO

4
) até valores de pH próximos a 8,0.

2.3 Reatores UASB em escala de bancada

Dois reatores UASB, em escala de bancada, fo-

ram utilizados nos ensaios de codisposição de 

lixiviado com esgoto doméstico. O reator que re-

cebeu o lixiviado bruto foi denominado UASB I, 

e o reator cujo tratamento se deu com lixiviado 

pré-tratado, por stripping de amônia, foi intitu-

lado UASB II (Fig. 1). Ambos os reatores possu-

íam volume útil de 2,2 L e altura de 0,55 m. O 

sistema de alimentação de cada reator foi com-

posto por um reservatório de 30 L e uma bomba 

peristáltica, operada com uma vazão média de  

0,275 L.h-1. O lodo utilizado como inóculo nos 

reatores UASB foi proveniente da ETE onde se 

coletou o esgoto doméstico. O processo de par-

tida dos reatores UASB contou com um tempo 

de detenção hidráulica (TDH) de 12 horas. Esse 

TDH foi utilizado até que o reator apresentasse 

estabilidade operacional, conforme recomenda-

do por Chernicharo (2016). Após essa etapa de 

aclimatação, o TDH foi corrigido para 8 horas. 

Por um período de 3 meses, os reatores foram 

alimentados apenas com esgoto doméstico. 

Já na etapa de codisposição, as relações volumé-

tricas de mistura entre lixiviado (bruto e pré-tra-

tado) e esgoto doméstico utilizadas nos reatores 

UASB foram de 5 e 10%. Esses percentuais foram 

escolhidos a partir de estudos de literatura onde 

se identificou, por meio de ensaios de biodegra-

dabilidade anaeróbia, que relações volumétricas 

superiores a 10% interferem de forma signifi-

cativa no desempenho operacional de reatores 

Rietow JC, Aisse MM, Carneiro C, Possetti GRC

Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 237 / pp 179-193 | Jul a Set, 2022



183

UASB (FERREIRA et al., 2009; SILVA e LEITE, 2014; 

BAETTKER et al., 2018; BORTH, 2018; RIETOW et 

al., 2018).

Assim como na etapa de alimentação apenas 

com esgoto doméstico, o aumento das relações 

de mistura no processo de codisposição também 

foi realizado a cada 3 meses. Por fim, para a ava-

liação estatística do desempenho de remoção de 

matéria orgânica (DQO) nos reatores UASB, os 

dados obtidos durante o processo de tratamento 

foram submetidos à análise de variância (ANO-

VA) e a diferença média significativa entre eles 

foi comparada pelo teste de Tukey, com probabi-

lidade de erro igual a 5%.

(1) Reservatório; (2) Mangueira de alimentação; (3) Bomba peristáltica; (4) Afluente do reator UASB; (5) Efluente do reator UASB; (6) Saída de gases do reator 
UASB; (7) Béquer utilizado como tanque de stripping de amônia.

Figura 1 - Representação esquemática dos sistemas de alimentação do a) reator UASB I com esgoto doméstico e 
lixiviado bruto e do b) reator UASB II com esgoto doméstico e lixiviado pré-tratado por stripping de amônia.

2.4 Atividade metanogênica específica (AME)  
do lodo

A avaliação do lodo utilizado como inóculo nos 

reatores UASB, bem como do lodo após o proces-

so de codisposição entre lixiviado e esgoto do-

méstico, foi realizada por meio do ensaio de AME. 

Para a realização do ensaio, foi adotado o méto-

do volumétrico com medição indireta de metano 

produzido (AQUINO et al., 2007). Desse modo, 

foram utilizados frascos de reação de 300 mL de 

volume total, e nestes foram adicionados 10 mL 

de lodo, 170 mL de glicose (com concentração 

de 3 gDQO.L-1) e 70 mL de solução de nutrientes 

(CHERNICHARO, 2016). A concentração inicial de 

lodo inoculada nos frascos foi de 2,0 gSSV.L-1. O 

ensaio foi realizado em uma câmara térmica com 

temperatura constante de 30ºC. Os resultados 

obtidos também foram submetidos à análise de 

variância (ANOVA) e ao teste de Tukey, com pro-

babilidade de erro igual a 5%.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO     
3.1 Caracterização do esgoto doméstico e do 
lixiviado bruto

O esgoto doméstico coletado apresentou valores 

dentro das faixas para as concentrações típicas 

de esgotos domésticos encontradas na literatu-

ra (AISSE, 2002; VON SPERLING, 2014; METCALF 

& EDDY, 2016). Ao todo, foram realizadas 55 co-

letas durante o período de estudo. A DQO média 

encontrada foi igual a (582 ± 130) mg.L-1, sendo 

que a DBO apresentou valores de (315 ± 84) mg.L-1.  

O pH apresentou valores médios de 7,3 ± 0,4   

e a alcalinidade encontrada foi igual a  

(251 ± 60) mg.L-1. A concentração média de SST 

no esgoto doméstico foi de (216 ± 90) mg.L-1. Por 

fim, a concentração média de amônia apresentou 

valores da ordem de (44 ± 21) mgN-NH
3
.L-1. 

Na Tabela 1 estão apresentados os valores mé-

dios dos parâmetros de caracterização do lixi-
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viado coletado durante o período de estudo. De 

modo geral, constatou-se uma composição do 

lixiviado com concentrações de DQO superio-

res a 3.800 mg.L-1. Já a DBO apresentou valores 

de concentração superiores a 1.300 mg.L-1. De 

acordo com El-Fadel et al. (2002), a relação DBO/

DQO é um importante indicador que caracteri-

za o grau de biodegradabilidade do lixiviado. De 

acordo com os autores, relações superiores a 0,2 

indicam elevada potencialidade da utilização de 

tratamentos biológicos. Já relações inferiores a 

esse valor sugerem a necessidade do emprego de 

processos físico-químicos de tratamento. Tra-

tando-se do lixiviado coletado, a relação DBO/

DQO apresentou valores superiores a 0,26, de-

monstrando uma possível utilização de proces-

sos biológicos para seu tratamento.

Os dados de caracterização também apresenta-

ram elevadas concentrações de amônia no lixivia-

do, sendo essas superiores a 2.600 mgN-NH
3
.L-1, 

apresentando-se acima das faixas de concen-

trações encontradas por Souto e Povinelli (2007) 

para aterros sanitários brasileiros.

Tabela 1 - Caracterização físico-química e 
microbiológica do lixiviado em estudo.

Parâmetros
Coletas de lixiviado realizadas

1ª Coleta (jan) 2ª Coleta (set)

DBO (mg.L-1) 1.400 1.300

DQO (mg.L-1) 3.892 4.829

DBO/DQO 0,36 0,26

Condutividade (μS.cm-1) 47.130 43.605

Cor aparente (uC) 4.250 3.750

pH 8,13 8,20

Alcalinidade total (mgCaCO
3
.L-1) 12.590 14.855

Fósforo total (mgPt.L-1) 17,50 14,70

Amônia (mgNH
3
.L-1) 2.670 3.435

ST (mg.L-1) 13.012 12.018

STF (mg.L-1) 9.835 9.300

STV (mg.L-1) 3.177 2.717

A DQO inerte anaeróbia do lixiviado coletado 

em janeiro apresentou um valor, em média, igual 

a (39,5 ± 5,5) %. Já para o lixiviado coletado em  

setembro, a DQO inerte foi em média igual a (35,9 

± 4,7) %. As frações de DQO inerte encontradas 

demonstram a elevada concentração de compos-

tos refratários presentes nos lixiviados coletados.

Segundo Tatsi et al. (2003), tais compostos podem 

ser relacionados às substâncias húmicas e tam-

bém com outras espécies complexas que resultam 

da condensação de núcleos aromáticos. Outros 

estudos encontrados na literatura também apre-

sentaram elevados valores de DQO inerte. Lange 

e Amaral (2009) realizaram ensaios de DQO iner-

te em um lixiviado com DQO igual a 2.374 mg.L-1. 

Após o término das análises, os autores consta-

taram uma DQO inerte próxima de 50%. Baettker 

et al. (2016) realizaram estudos em um lixiviado 

com DQO de 3.895 mg.L-1 e com concentração 

de amônia igual a 3.000 mg.L-1. O valor médio de 

DQO inerte obtido foi da ordem de 35%.

3.2 Caracterização do lixiviado submetido ao 
processo de stripping de amônia

O lixiviado submetido ao processo de stripping 

foi aquele coletado em janeiro. A taxa de re-

moção de amônia foi, em média, igual a (8,22 ± 

1,64) mgN-NH
3
.L-1.h-1. A temperatura média do 

lixiviado durante o processo de stripping foi igual 

a 23,2 ± 4,8 ºC. Os resultados obtidos eviden-

ciaram uma elevada taxa de remoção de amônia 

quando comparados com outros trabalhos que 

aplicaram o processo de stripping no lixiviado. 

Isso se deve, principalmente, pela correção do pH 

realizada no presente estudo.

Silva et al. (2007) encontraram taxas de remo-

ção de amônia próximas a 1,0 mgN-NH
3
.L-1.h-1 

em um lixiviado com concentração de amônia 

igual a 640 mgN-NH
3
.L-1 e pH de 8,2. Os autores 

conduziram os experimentos em um tanque de 

arraste com G constante e sem correção do pH. 

Estudos realizados por Queiroz et al. (2011), em 

um tanque de arraste, obtiveram taxas de remo-

ção de amônia de 3,3 mgN-NH
3
.L-1.h-1 em um  
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lixiviado com concentração inicial de amônia 

igual a 2.183 mgN-NH
3
.L-1 e pH igual a 8,0, sub-

metido ao processo de stripping com G igual a 

340 s-1 (220 RPM) e sem correção de pH. 

Os resultados das análises físico-químicas e bio-

lógicas do lixiviado submetido ao processo de 

stripping evidenciaram que os valores dos parâ-

metros de DQO, alcalinidade, pH e cor sofreram 

variações significativas durante a volatilização 

da amônia, conforme apresentado nos gráficos 

da Fig. 2.

O lixiviado coletado em janeiro apresentou uma 

redução de DQO após a realização do processo 

de stripping, em média, igual a (40,3 ± 12,2) %. 

Estudos realizados por Queiroz et al. (2011) em 

um tanque de arraste de amônia evidenciaram 

uma redução de 45,4% da DQO em um lixiviado 

submetido a um gradiente de velocidade igual a 

340 s-1 (220 RPM) e sem correção do pH. Os au-

tores também constataram a possibilidade da 

ocorrência de algum nível de biodegradação do 

lixiviado, podendo tal fenômeno ser explicado 

devido ao longo tempo de duração dos ensaios 

(15 dias).

Quanto à alcalinidade, os resultados apontaram 

uma redução desse parâmetro no lixiviado coleta-

do em janeiro, em média, igual a (41,8 ± 18,4) %. 

A redução da alcalinidade encontrada durante o 

processo de stripping pode estar associada à ele-

vada concentração de sais (cloretos) presente no 

lixiviado, bem como o potencial iônico do sistema, 

podendo tais fatores contribuir diretamente para 

a redução do sistema de tamponamento do meio 

(WERSIN et al., 1989; STUMM e MORGAN, 1996; 

LEITE et al., 2009). Além disso, devido ao íon amô-

nio (NH
4

+) ser convertido em amônia livre (NH
3
) 

durante o processo de stripping, o carbonato, um 

dos principais constituintes da alcalinidade, tor-

na-se responsável pela neutralização dos íons de 

hidrogênio positivos (H+) formados no sistema, 

havendo, dessa forma, o consumo da alcalinidade 

presente no lixiviado (LEITE et al., 2007).

O pH também apresentou decaimento no lixivia-

do submetido ao processo de stripping. O lixivia-

do coletado apresentou um valor de pH após o 

arraste de amônia, em média, igual a 9,6 ± 0,3. 

Alguns estudos encontrados na literatura desta-

caram que em processos de stripping, onde é rea-

lizada a correção do pH para valores superiores a 

9, é comum que ocorra o decaimento do valor do 

pH do lixiviado (MARTTINEN et al., 2002; CALLI 

et al., 2005). Esse fato pode ser explicado devido 

ao elevado consumo de alcalinidade, conforme 

já destacado anteriormente. Uma vez que a con-

centração de carbonatos diminua no sistema, é 

provável que ocorra uma menor neutralização do 

íon de hidrogênio (H+) formado durante o pro-

cesso de transformação do íon amônio (NH
4

+) em 

amônia livre (NH
3
) (QUAN et al., 2009; MANDAL 

et al., 2017).

A correção do pH dos lixiviados para um valor 

igual a 10 revelou-se útil na redução de cor du-

rante o processo de stripping. O lixiviado coleta-

do em janeiro apresentou uma redução de cor, 

em média, igual a (38,2 ± 9,1) %. Estudos reali-

zados por Souto (2009), durante o processo de 

stripping da amônia, também destacaram a efici-

ência da alcalinização do lixiviado para a redução 

dos valores de cor. O autor ainda concluiu que o 

aumento do pH no lixiviado favoreceu a precipi-

tação de metais. Embora não analisado no pre-

sente trabalho, grande parcela da cor no lixivia-

do pode estar atribuída a compostos refratários, 

como as substâncias húmicas. Estas, por sua vez, 

possuem a capacidade de adsorção e complexa-

ção de íons, bem como a interação com metais 

presentes no meio, principalmente o ferro (ROSA 

et al., 2009).
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Figura 2 - Resultados das análises de (a) DQO, (b) Alcalinidade, (c) pH e (d) cor do lixiviado coletado em janeiro  
antes e após o processo de stripping da amônia. *O valor do pH do lixiviado bruto foi corrigido para  

10 durante os ensaios de stripping da amônia.

3.3 Operação dos reatores UASB tratando 
apenas esgoto doméstico

O desempenho e a estabilidade de operação dos 

reatores UASB I e II, tratando apenas esgoto do-

méstico, estão apresentados na Tabela 2. Desse 

modo, pode-se constatar que os reatores obtive-

ram eficiências de remoção de DQO e DBO, em mé-

dia, superiores a 70% e 80%, respectivamente. A 

carga orgânica volumétrica (COV) aplicada nos rea-

tores foi, em média, igual a 1,4 ± 0,4 kgDQO.m-3.d-1. 

No que diz respeito à eficiência de remoção de SST, 

os reatores foram responsáveis pela redução desse 

parâmetro em valores próximos a 70%. Por se tra-

tar de um processo anaeróbio, constata-se que não 

houve eficiência de remoção de amônia presente 

no esgoto doméstico em ambos os reatores.

Tabela 2 - Resultados dos parâmetros de desempenho e estabilidade dos reatores UASB I e II tratando apenas esgoto doméstico.

Parâmetros
Reator UASB I Reator UASB II

Afluente Efluente Eficiência (%) Afluente Efluente Eficiência (%)

DBO (mg.L-1) 295 ± 68 71 ± 35 80 ± 15 310 ± 85 69 ± 35 83 ± 19

DQO (mg.L-1) 525 ± 127 200 ± 62 69 ± 11 572 ± 151 207 ± 54 70 ± 15

SST (mg.L-1) 207 ± 63 72 ± 44 70 ± 12 222 ± 79 78 ± 32 71 ± 9

Amônia (mgN-NH
3
.L-1) 41 ± 18 44 ± 13 - 45 ± 13 46 ± 7 -

pH 7,3 ± 0,3 7,4 ± 0,5 - 7,4 ± 0,2 7,4 ± 0,3 -

Alcalinidade (mg.L-1) 290 ± 80 315 ± 72 - 269 ± 76 295 ± 83 -

AGV (mg.L-1) 45 ± 26 36 ± 21 - 51 ± 18 32 ± 29 -

AGV/Alcalinidade 0,15 ± 0,08 0,10 ± 0,08 - 0,18 ± 0,1 0,09 ± 0,02 -
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Tratando-se da estabilidade operacional, o pH 

se manteve na faixa ótima para um bom desem-

penho do processo anaeróbio nos reatores, bem 

como a alcalinidade efluente não apresentou 

tendência de queda em relação ao afluente. Adi-

cionalmente, pode-se constatar que os valores 

efluentes de AGV foram inferiores a 200 mg.L-1 

e a relação AGV/alcalinidade apresentou valores 

inferiores a 0,3, indicando, dessa forma, a boa 

estabilidade dos reatores. De acordo com Cher-

nicharo (2016), relações AGV/alcalinidade com 

valores inferiores a 0,3 indicam o bom desempe-

nho do processo de dregadação anaeróbia; já va-

lores entre 0,3 a 0,5 denotam uma deficiência no 

processo. Por fim, valores acima de 0,8 indicam 

que o reator anaeróbio se encontra acidificado 

e o processo anaeróbio pode entrar em colap-

so. Com base nos dados apresentados, pode-se 

constatar que as eficiências dos reatores UASB 

I e II, tratando apenas esgoto doméstico, estão 

dentro das faixas encontradas na literatura para 

esse tipo de tratamento (AISSE, 2002; METCALF 

& EDDY, 2016; DUARTE et al., 2017).

3.4 Codisposição do lixiviado bruto com esgoto 
doméstico no reator UASB I

Após o período de 3 meses tratando apenas es-

goto doméstico, o reator UASB I começou a ser 

alimentado com misturas de lixiviado bruto (co-

letado em setembro). Os resultados obtidos nes-

se processo estão apresentados na Tabela 3. A 

temperatura média durante os ensaios foi igual 

a 22,7 ± 3,5°C. Desse modo, a partir da codispo-

sição de lixiviado bruto no reator UASB I tratando 

esgoto doméstico, com relações de mistura de 5 

e 10%, constatou-se que a estabilidade opera-

cional do sistema não sofreu problemas com a 

adição de lixiviado. Entretanto, destaca-se que 

os valores elevados de alcalinidade presentes no 

lixiviado bruto foram responsáveis pelo aumento 

desse parâmetro nas misturas realizadas, che-

gando a valores acima de 1.000 mg.L-1 na codis-

posição com 10 % de lixiviado. Esse fato até pode 

ser benéfico por melhorar a capacidade de tam-

ponamento do sistema, porém, caso o aumento 

da alcalinidade ocasione a elevação do pH a va-

lores superiores a 8,0, pode-se, então, inferir que 

a alcalinidade poderá afetar a estabilidade ope-

racional do reator.

Tratando-se das questões de desempenho, foi 

observada a diminuição da eficiência no reator 

UASB I na remoção de matéria orgânica, quando 

realizada a mistura de lixiviado. A COV aplicada 

no reator, com relação de mistura de 5 %, foi, em 

média, igual a 1,7 ± 0,2 kgDQO.m-3.d-1. Já para a 

relação de mistura de 10 %, a COV aplicada no 

sistema foi igual a 2,1 ± 0,3 kgDQO.m-3.d-1. 

Para a relação de mistura igual a 5 %, a eficiên-

cia de remoção de DQO no reator UASB I foi, em 

média, igual a (55 ± 17) %. Por fim, para a rela-

ção de mistura igual a 10 %, o reator apresentou 

uma eficiência na remoção de DQO igual a (51 

± 14) %. As concentrações de amônia presentes 

nas misturas afluente ao reator podem ter sido 

responsáveis pela diminuição do desempenho do 

sistema. Além disso, outras substâncias tóxicas 

presentes no lixiviado bruto podem também ter 

influenciado na diminuição das eficiências dos 

parâmetros de DQO e DBO. 

Estudos de biodegradabilidade anaeróbia de 

codisposição de lixiviado bruto com esgoto do-

méstico, realizados por Baettker et al. (2016), em 

escala de bancada, utilizaram relações volumé-

tricas de mistura de 1, 3 e 6 %, sendo a DQO mé-

dia do lixiviado igual a 4.659 mg.L-1 e a concen-

tração de amônia igual a 3.000 mgN-NH
3
.L-1. Os 

resultados obtidos com o ensaio de biodegrada-

bilidade evidenciaram certo grau de inibição dos 

microrganismos metanogênicos com a relação 

de mistura de 6%. A eficiência de remoção de 

DQO para tal relação foi inferior a 30 %, e para as 

relações de 1 e 3 %, as eficiências encontradas 

foram superiores a 50%.
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Tabela 3 - Resultados dos parâmetros de desempenho e estabilidade do reator UASB I tratando esgoto doméstico 
codisposto com lixiviado bruto (relação de mistura de 5 e 10 %).

Parâmetros
Reator UASB I

Esgoto + Lixiviado bruto (5 %)
Reator UASB I

Esgoto + Lixiviado bruto (10 %)

Afluente Efluente Eficiência (%) Afluente Efluente Eficiência (%)

DBO (mg.L-1) 360 ± 65 121 ± 30 65 ± 15 398 ± 45 154 ± 26 63 ± 13

DQO (mg.L-1) 685 ± 141 295 ± 85 55 ± 17 772 ± 182 363 ± 40 51 ± 14

SST (mg.L-1) 244 ± 51 74 ± 23 65 ± 9 267 ± 37 84 ± 16 67 ± 7

Amônia (mgN-NH
3
.L-1) 120 ± 35 124 ± 27 - 225 ± 41 227 ± 32 -

pH 7,7 ± 0,2 7,5 ± 0,3 - 7,9 ± 0,3 7,6 ± 0,3 -

Alcalinidade (mg.L-1) 618 ± 118 723 ± 124 - 1.095 ± 150 1.228 ± 182 -

AGV (mg.L-1) 81 ± 24 57 ± 17 - 142 ± 21 92 ± 30 -

AGV/Alcalinidade 0,13 ± 0,07 0,04 ± 0,03 - 0,13 ± 0,4 0,1 ± 0,04 -

3.5 Codisposição do lixiviado pré-tratado por 
stripping com esgoto doméstico no reator      
UASB II

O reator UASB II, após o período de 3 meses com 

alimentação apenas de esgoto doméstico, come-

çou a receber misturas de lixiviado pré-tratado 

por stripping (coletado em janeiro). Os resultados 

constataram que a estabilidade operacional do 

sistema, conforme apresentado na Tabela 4, não 

sofreu problemas com a adição de lixiviado pré- 

tratado, com relações de mistura de 5 e 10 %. O 

processo de arraste de amônia diminuiu de for-

ma significativa a concentração de alcalinidade 

no lixiviado, reduzindo os possíveis aumentos de 

pH na mistura para valores superiores a 8. 

No que diz respeito ao desempenho do reator 

UASB II, foi observada uma pequena diminuição 

na eficiência do sistema na remoção de matéria 

orgânica quando realizada a mistura. Para a rela-

ção de mistura igual a 5 %, o reator UASB II apre-

sentou uma eficiência na remoção de DQO igual 

a (67 ± 12) %. No que diz respeito à relação de  

10 %, o reator apresentou, em média, uma efi-

ciência de remoção de DQO igual a (63 ± 19) %.

Tabela 4 - Resultados dos parâmetros de desempenho e estabilidade do reator UASB II tratando esgoto doméstico 
codisposto com lixiviado pré-tratado por stripping de amônia (relação de mistura de 5 e 10 %).

Parâmetros
Reator UASB II

Esgoto + Lixiviado pré-tratado (5 %)
Reator UASB II

Esgoto + Lixiviado pré-tratado (10 %)

Afluente Efluente Eficiência (%) Afluente Efluente Eficiência (%)

DBO (mg.L-1) 324 ± 35 82 ± 22 74 ± 18 356 ± 42 90 ± 13 73 ± 15

DQO (mg.L-1) 624 ± 87 197 ± 55 67 ± 12 669 ± 70 232 ± 67 63 ± 19

SST (mg.L-1) 223 ± 36 80 ± 18 68 ± 11 241 ± 25 79 ± 15 66 ± 9

Amônia (mgN-NH
3
.L-1) 64 ± 15 67 ± 8 - 90 ± 11 91 ± 13 -

pH 7,4 ± 0,3 7,3 ± 0,5 - 7,6 ± 0,2 7,4 ± 0,3 -

Alcalinidade (mg.L-1) 442 ± 151 495 ± 119 - 754 ± 126 804 ± 157 -

AGV (mg.L-1) 73 ± 15 48 ± 7 - 115 ± 10 68 ± 21 -

AGV/Alcalinidade 0,16 ± 0,04 0,07 ± 0,02 - 0,15 ± 0,03 0,09 ± 0,04 -

A COV aplicada no reator, com relação de mistura de 

5 %, foi, em média, igual a 1,6 ± 0,3 kgDQO.m-3.d-1. 

Já para a relação de mistura de 10 %, a COV aplicada 

no sistema foi igual a 1,8 ± 0,2 kgDQO.m-3.d-1. Com-

parando os resultados com o tratamento apenas 

de esgoto doméstico, a diminuição da eficiência de 

DQO foi, em média, igual 7 ± 3 % (para a relação de 

mistura de 10 %). As concentrações de amônia pre-

sentes nas misturas afluente ao reator UASB II esta-

vam abaixo daquelas encontradas na literatura que 
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se remetem a possíveis processos de inibição dos 

microrganismos metanogênicos (McCARTY, 1964; 

SUNG e LIU, 2003; PROCHÁZKA et al. 2012; CHER-

NICHARO, 2016). 

A análise estatística dos resultados de desem-

penho dos reatores UASB I e UASB II foram rea-

lizadas com base nas eficiências de remoção de 

DQO das relações de misturas ensaiadas. Desse 

modo, conforme apresentado na Fig. 3, a efici-

ência média de remoção de DQO não foi signi-

ficativamente diferente entre o tratamento de 

esgoto doméstico e a codisposição de lixiviado 

pré-tratado. Assim, pode-se constatar que rela-

ções de mistura até 10 % de lixiviado pré-trata-

do não alterariam o desempenho operacional do 

sistema. O mesmo não ocorreu com as misturas 

de lixiviado bruto de 5 e 10 %, sendo que essas 

relações apresentaram eficiências médias de 

remoção de DQO significativamente diferentes 

daquelas obtidas apenas com o tratamento do 

esgoto doméstico.

Figura 3 - Comparação das eficiências de remoção de DQO nos processos de codisposição de lixiviado bruto  
e pré-tratado. Médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente entre si pelo teste de  

Tukey a 5% de probabilidade de erro.
Nota: Tratamento com esgoto doméstico no reator UASB I (UASB I ED) e no reator UASB II (UASB II ED); Codisposição de lixiviado com esgoto doméstico no reator 
UASB I com relação de mistura igual a 5 % (UASB I ED + LB 5%) e 10 % (UASB I ED + LB 10%) de lixiviado bruto; Codisposição de lixiviado com esgoto doméstico 
no reator UASB II com relação de mistura igual a 5 % (UASB II ED + LP 5%) e 10% (UASB II ED + LP 10%) de lixiviado pré-tratado por stripping de amônia.

3.6 Ensaios de AME

Os resultados aqui reportados se referem ao en-

saio de AME do lodo utilizado como inóculo nos 

reatores de bancada. Desse modo, o objetivo do 

presente estudo foi realizar a comparação da 

atividade dos microrganismos metanogênicos 

antes e após o processo de codisposição de lixi-

viado com esgoto doméstico. Desse modo, o lodo 

utilizado como inóculo obteve um valor médio de 

volume acumulado de CH4
 igual 2,4 ± 0,3 mL.h-1, 

apresentando um resultado de AME igual a 0,15 

± 0,03 gDQO
CH4

.gSTV-1.d-1. Estudos realizados 

por Lozada et al. (2008) apresentaram valores 

médios de AME, para um lodo granular de reator 

UASB, de 0,2 gDQO
CH4

.gSTV-1.d-1. 

Schneiders et al. (2013) também realizaram es-

tudos de AME em lodos provenientes de reatores 

UASB. Os autores encontraram valores de AME 

variando entre 0,1 a 0,19 gDQO
CH4

.gSTV-1.d-1. 

Belli Filho et al. (2002), ao realizar estudos de 

partida de um reator UASB, encontrou valores 

máximos de AME de 0,19 gDQO
CH4

.gSTV-1.d-1 

para um lodo proveniente de reator UASB tra-

tando esgoto doméstico. A partir desses dados, é 

possível observar que o lodo utilizado como inó-
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culo no presente estudo possui valores de AME 

próximos daqueles usualmente encontrados na 

literatura, para lodos provenientes de reatores 

UASB tratando esgoto doméstico.

Os resultados dos ensaios de AME do lodo uti-

lizado durante o processo de codisposição nos 

reatores UASB I e II são referentes apenas às re-

lações de mistura de 10%. Desse modo, o volu-

me acumulado de CH4
, para o lodo oriundo do 

processo de codisposição de lixiviado bruto no 

reator UASB I, foi igual 2,0 ± 0,05 mL.h-1, apre-

sentando um valor médio de AME igual a 0,09 ± 

0,02 gDQOCH
4
.gSTV-1.d-1. Já os ensaios de AME 

do lodo oriundo do processo de codisposição 

de lixiviado pré-tratado apresentaram um volu-

me acumulado de CH
4
, em média, igual a 2,3 ±  

0,2 mL.h-1. O resultado da AME, por sua vez, 

apresentou um valor médio para o lodo do reator 

UASB II de 0,14 ± 0,02 gDQOCH
4
.gSTV-1.d-1.

A partir das análises estatísticas de variância 

(ANOVA) e do teste de Tukey, constatou-se que 

os valores de AME do lodo utilizado como inóculo 

e do lodo após o processo de codisposição com 

lixiviado pré-tratado não variaram significativa-

mente entre si, conforme apresentado na Fig. 4. 

O mesmo não ocorreu para o resultado de AME 

do lodo após o processo de codisposição com li-

xiviado bruto. Esse fato pode estar relacionado 

a possíveis substâncias tóxicas e recalcitrantes 

presente no lixiviado bruto.

Figura 4 - Comparação entre os ensaios de AME do lodo utilizado como inóculo (sem mistura com lixiviado),  
do lodo após o processo de codisposição com lixiviado bruto (Reator UASB I) e pré-tratado (Reator UASB II), 
 na relação de mistura de 10%. Médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente entre si  

pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro.

4  CONCLUSÕES 
O processo de codisposição de lixiviado com 

esgoto doméstico em reatores UASB tem sido 

elencado como uma prática capaz de reduzir os 

custos do tratamento de lixiviado produzido em 

aterros sanitários. Entretanto, deve-se destacar 

que o aporte desse efluente, em elevadas pro-

porções, pode comprometer a estabilidade e o 

desempenho operacional do reator UASB tratan-

do esgoto doméstico.

A partir das análises realizadas, constatou-se que 

relações de mistura entre lixiviado bruto e esgo-

to doméstico superiores àquelas utilizadas no 

presente estudo (5 a 10 %) poderiam ocasionar 

o aumento do pH na mistura afluente ao reator 

para valores acima de 8, interferindo, dessa ma-

neira, no processo metabólico dos microrganis-

mos metanogênicos. Além disso, constatou-se 

uma redução significativa na eficiência de remo-

ção de matéria orgânica do reator UASB quando 
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realizada a mistura entre lixiviado bruto e esgoto 

doméstico. Já no processo de codisposição entre 

lixiviado pré-tratado por stripping de amônia e 

esgoto doméstico, não foram evidenciadas redu-

ções significativas na eficiência do processo de 

remoção de DQO no reator UASB. Além disso, os 

resultados dos ensaios de AME destacaram que 

o lodo submetido ao processo de codisposição 

com lixiviado pré-tratado não apresentaram di-

ferença significativa na produção de metano em 

relação ao lodo utilizado como inóculo. 

Desse modo, conclui-se que o processo de stri-

pping da amônia foi capaz de aumentar a relação 

volumétrica entre lixiviado e esgoto doméstico a 

ser empregada em reatores UASB tratando esgo-

to doméstico.
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