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RESUMO  

 

 

Abordando o tema dos Resíduos Sólidos e a Proteção de Mananciais, este projeto 

apresenta um panorama geral em relação aos resíduos sólidos e seus diferentes métodos 

de tratamento como introdução à problemática envolvendo o gerenciamento do chorume 

gerado em aterros sanitários. O chorume é um efluente altamente tóxico, representando 

uma grande ameaça para os ecossistemas, especialmente os aquáticos, e em decorrência 

deste fato torna-se indispensável buscar maneiras eficazes para seu manejo. O destaque é 

dado ao aterro sanitário municipal de Catalão (GO), o qual ainda não dispõe de nenhum 

tipo de tratamento para o chorume produzido localmente, que é destinado a terceiros para 

realização desta tarefa. O que se propõe é uma mudança no procedimento empregado, 

realizando no próprio aterro a evaporação do chorume produzido utilizando-se como 

fonte combustível o biogás gerado na decomposição dos resíduos sólidos, tendo sido 

avaliadas as condições atuais, possíveis vantagens e desvantagens do método, além dos 

custos envolvidos para este tipo de operação. 

 

Palavras-chave: Resíduos Sólidos. Aterro Sanitário. Chorume. Biogás.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Addressing the issue of Solid Waste and Water Source Protection, this project presents 

an overview about solid waste and its different treatment methods as an introduction to 

the issue involving the management of leachate generated in landfills. Leachate is a highly 

toxic effluent, representing a major threat to ecosystems, especially water, and due to this 

fact it is essential the search of effective ways for its management. The emphasis is to the 

Municipal Landfill of Catalão, state of Goiás, which does not yet have any treatment for 

leachate locally produced, which is directed for third parties to carry out this task. The 

proposition is a change in the procedure employed, performing in the landfill the 

evaporation of leachate produced using as fuel source biogas generated in the 

decomposition of solid waste, which evaluated current conditions, possible advantages 

and disadvantages of the method, in addition the costs involved for this type of operation. 

 

Keywords: Solid Waste. Landfill. Leachate. Biogas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Um dos grandes problemas enfrentados pela humanidade desde o início da 

urbanização e crescimento das cidades foi a questão dos resíduos gerados pela coletividade, 

chamado genericamente por lixo. Nos primórdios da urbanização tais resíduos gerados eram 

majoritariamente excrementos, havendo também restos de produção e outros materiais 

descartados que, em sua maioria eram de origem natural, de modo que seu descarte não 

resultava em significativo impacto ao meio ambiente.  

O incremento populacional nos meios urbanos, aliado às mudanças nos padrões de 

renda e consumo decorrentes da Revolução Industrial provocaram mudanças significativas na 

geração dos resíduos urbanos, pois o volume gerado e o aumento do uso de materiais não 

biodegradáveis acabou por sobrecarregar a capacidade de autodepuração do ambiente, exigindo 

então que os resíduos passassem a ser destinados a locais específicos para manipulação e 

tratamento. Estes locais reservados para a destinação final dos resíduos, podem ser 

denominados lixões, aterros controlados ou aterros sanitários, conforme o procedimento 

empregado.  

A simples deposição dos resíduos em solo, sem medidas de controle e/ou proteção 

acarretam grandes problemas à saúde pública, favorecendo a proliferação de vetores de 

doenças, geração de odores desagradáveis e, principalmente, poluição de solos e das águas 

subterrâneas e superficiais, causado pela infiltração e escoamento do chorume, situação que a 

grande maioria dos municípios brasileiros enfrenta, haja visto que predominam a falta de 

planejamento e mesmo de informação quanto ao Poder Público sobre a necessidade de gerenciar 

e dar uma destinação final correta aos resíduos sólidos, não esquecendo ainda o fator financeiro 

envolvido em tais obrigações.  

O chorume, conforme definição da NBR 8.419/1992, vem a ser o líquido produzido 

pela decomposição de substâncias contidas nos resíduos sólidos, que tem como característica a 

cor escura, o mau cheiro e a elevada DBO (demanda bioquímica de oxigênio). A ameaça vem 

do fato que caso este líquido atinja o lençol freático, a poluição acabará também contaminando 

as águas superficiais (rios, lagos e minas), podendo também prejudicar espécies aquáticas e 

plantações que dependem de irrigação. Outro ponto crítico é o fato de que o chorume apresenta 

um valor muito elevado de DBO, conforme citado anteriormente, necessitando de maiores 

quantidades de oxigênio dissolvido no meio aquático para que haja degradação completa da 

matéria orgânica. Como tal situação nem sempre ocorre, a degradação anaeróbica da matéria, 



2 

 

que é um processo concorrente, ganha força e acaba ocasionando a geração de gases tóxicos 

(gás carbônico, amônia, gás sulfídrico) bastante prejudiciais.  

Considerando que o município de Catalão já dispõe do aterro sanitário e há uma 

busca constante no aprimoramento da gestão dos resíduos sólidos, este trabalho caminha neste 

sentido ao propor uma nova abordagem a ser aplicada em relação ao tratamento dispensado ao 

chorume gerado pelo aterro. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Dentre as diversas possibilidades para o aprimoramento da gestão dos resíduos 

sólidos no município de Catalão, o Projeto de Intervenção deu maior ênfase nas ações e medidas 

diretamente ligadas ao gerenciamento do chorume gerado no aterro sanitário municipal de 

Catalão.  

Como mencionado previamente, o risco de contaminação por chorume é um fato 

que não pode ser ignorado, conforme demonstrado por Lima (2003), que apresenta em seu 

trabalho evidências concretas acerca da contaminação causada pelo chorume no lençol freático 

do município de São Pedro da Aldeia (RJ), hipótese corroborada por ensaios químicos e físico-

químicos em amostras de água realizados para uma série de parâmetros medidos em campo e 

também laboratoriais que demonstraram o nível de contaminação do lençol freático nas 

proximidades do lixão. Esta situação serve de exemplo de como a falta de gestão dos resíduos 

representa uma ameaça a todo o meio ambiente, não apenas para o local.  

Ao Poder Público cabe tomar as providências necessárias à manutenção e 

preservação do meio ambiente frente à ameaça decorrente da negligência na gestão dos resíduos 

sólidos. Tal obrigação consta explicitamente na Constituição Federal de 1988, particularmente 

o artigo 30, que estabelece ser de competência do município “organizar e prestar diretamente 

ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, que tem 

caráter essencial”, que vem a ser o caso do gerenciamento dos resíduos sólidos. 

 Desse modo, há uma obrigação moral e legal de zelar e proteger o meio ambiente, 

direito de todos, mas tal empreitada somente terá êxito se forem sempre buscadas novas e 

eficientes metodologias, aliadas a uma maior consciência do Poder Público e seus agentes 

quanto à gestão do meio ambiente, em benefício de toda a coletividade.  
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3. OBJETIVO GERAL 

 

Propor alternativa para gerenciamento do chorume produzido no aterro sanitário de 

Catalão (GO) por meio da utilização do biogás para redução do volume de chorume via 

evaporação forçada. 
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4. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O Brasil dispõe de uma considerável legislação referente aos resíduos sólidos. 

Primeiramente tem-se a Constituição Federal, promulgada em 1988, que estabelece em seu 

artigo 23, inciso VI, que “compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 

proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer das suas formas”. Já no artigo 24, 

inciso VI, é estabelecida a competência da União, dos Estados e do Distrito Federal em legislar 

concorrentemente sobre proteção do meio ambiente e controle da poluição, fechando com o 

artigo 30, incisos I e II, cuja determinação é que “cabe ao poder público municipal legislar sobre 

os assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. ” 

Além da Constituição Federal tem-se no âmbito federal os principais documentos 

legais pertinentes aos resíduos sólidos, que são a Lei 12.305/2010, que instituiu a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), a Lei 11.445/2007 que trata da Política Nacional de 

Saneamento e a Lei 11.107/2005, que dispõe sobre a contratação de consórcios públicos. Tais 

documentos possuem vínculos entre si, constituindo um marco regulatório nacional (SECIMA, 

2015).  

Dada a importância da PNRS, podem ser citados alguns de seus aspectos principais:  

a) Estabelece a criação e o conteúdo mínimo dos planos nacional, estaduais e 

municipais de gestão de resíduos sólidos e dos planos de gerenciamento, contendo 

metas e estratégias;  

b) Classifica os resíduos quanto à origem, fazendo distinção entre resíduos sólidos 

e rejeitos;  

c) Determina a eliminação dos lixões;  

d) Estabelece a obrigatoriedade da implantação dos sistemas de logística reversa 

para reaproveitamento dos resíduos sólidos, em seu ciclo ou em outros ciclos 

produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada; 

e) Institui a responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos e demais 

membros da cadeia produtiva no manejo dos resíduos sólidos urbanos na logística 

reversa dos resíduos;  

f) Incentiva a implantação do sistema de coleta seletiva com a participação de 

cooperativas ou outras formas de associações de catadores de materiais reutilizáveis 

e recicláveis;  
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g) Proíbe a importação de resíduos perigosos e rejeitos cujas características causem 

danos ao meio ambiente e à saúde. 

Cabe destaque também para a Lei Federal nº 9.605/1998, também conhecida como 

Lei de Crimes Ambientais, especialmente o artigo 54, parágrafo 2º, inciso V, que penaliza o 

lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos em desacordo com as exigências 

estabelecidas em leis ou regulamentos. Já o parágrafo 3º do mesmo artigo, penaliza quem deixar 

de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de 

risco de dano ambiental grave ou irreparável.  

Os documentos acima citados fornecem o amparo legal e definem os objetivos, 

diretrizes, responsabilidades e metas que norteiam o planejamento da gestão e do 

gerenciamento dos resíduos sólidos, nos diversos níveis federativos. Entretanto, ocorrem ainda 

diversas situações que impedem uma gestão mais eficiente, podendo ser citadas a falta de 

diretrizes claras, de sincronismo entre as fases de gerenciamento e integração entre os órgãos 

que elaboram e promovem a aplicação das leis, possibilitando a existência de lacunas e 

ambiguidades (ABREU, 2009). 

Além da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), cada estado deve elaborar 

seu próprio Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), sendo que este deve estar alinhado ao 

PNRS e aos planos nacional e estadual de saneamento básico e recursos hídricos, dentre outros. 

Para o Estado de Goiás, a Lei nº 14.248/2002 dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos 

Sólidos, com a limitação de que a mesma não foi regulamentada e, portanto, não vem sendo 

aplicada no âmbito estadual. Considerando ainda o tempo decorrido, sua atualização e 

adequação à PNRS e PERS é fundamental.  

Como consequência da situação apresentada, a grande maioria dos municípios não 

elaborou seus planos de gestão nos prazos estabelecidos e continuam a dispor seus resíduos em 

condições sanitárias e técnicas inadequadas, demonstrando a inexistência de planejamento dos 

resíduos em nível estadual e municipal. Em relação ao poder estadual, o PERS teve sua última 

atualização em 2015, porém a ausência do plano de gestão na grande maioria dos municípios 

dificulta a integração entre as partes. 

 

 



7 

 

5. MANEJO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

Uma das grandes ameaças à sociedade está ligada à questão do gerenciamento dos 

resíduos sólidos urbanos, visto que as falhas no processo podem impactar o meio ambiente, a 

saúde pública, o paisagismo, sem esquecer dos efeitos socioeconômicos como um todo. 

A maneira com a qual a sociedade lida com tal desafio está diretamente ligada ao 

estágio de desenvolvimento da mesma, seus hábitos, condições econômicas e, logicamente, à 

existência de locais propícios e tecnologias acessíveis para o tratamento e disposição final.  

Ainda são iniciais os movimentos em relação ao reaproveitamento destes resíduos, 

não apenas por meio de processos como reciclagem e reuso, mas principalmente pelo ponto de 

vista energético. Tal situação de desperdício resulta em um fardo para o Poder Público e a 

sociedade como um todo, além de um entrave para a preservação dos recursos naturais 

existentes (PAVAN, 2010).  

Considerando que existem várias maneiras para tratamento e disposição dos 

resíduos, serão apresentados neste trabalho quatro diferentes tipos, os quais considerados 

adequados do ponto de vista sanitário e ecológico, sendo estes (MENDES, 2005): 

a) Aterro sanitário; 

b) Reciclagem; 

c) Compostagem; 

d) Incineração. 

5.1.  Aterro Sanitário 

A técnica dos aterros sanitários é descrita pela NBR 8.419/1992 da seguinte forma:  

[...] os aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos, consiste na técnica de 

disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos ou riscos à saúde 

pública e à segurança, minimizando os impactos ambientais, método este que utiliza 

os princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos ao menor volume 

permissível, cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de cada jornada de 

trabalho ou a intervalos menores se for necessário. (NBR 8.419/1992) 
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O aterramento sanitário é um processo utilizado para a disposição de resíduos 

sólidos no solo, sendo seus fundamentos embasados em critérios de engenharia e normas 

operacionais específicas, permitindo assim a proteção do meio ambiente e da saúde pública.  

Nos aterros sanitários a impermeabilização do solo, etapa prévia à deposição do 

lixo, é feita por meio de camadas de solo argiloso e material sintético, geralmente uma 

geomembrana de polietileno de alta densidade (PEAD). Este procedimento tem como 

finalidade evitar infiltração dos líquidos percolados (chorume) no solo, conforme figura 01.  

 

Figura 01 – Partes componentes de um aterro sanitário padrão. Fonte: SEMMAC (2015) 

Uma vez que os resíduos começam a ser depositados, o material passa a ser 

recoberto com camadas de solo do próprio local, isolando-os do meio ambiente. No interior das 

camadas ocorre a degradação dos resíduos por várias rotas químicas, notadamente oxidação e 

lixiviação, cujos produtos mais destacados são o biogás (formado por cerca de 40 a 70% em 

volume de metano em base seca) e o chorume. Este último é captado por tubulações e escoado 

para tanques de tratamento, enquanto os gases são captados e queimados em flare ou utilizados 

como fonte de energia.  (ABREU, 2009). 

5.2. Reciclagem 

O processo de reciclagem é uma das soluções de maior viabilidade ecológica na 

questão da destinação de resíduos sólidos. O procedimento atua na redução da quantidade de 

resíduos, permite a recuperação de produtos já acabados, economiza energia, matéria-prima, 

reduzindo a degradação ambiental e, principalmente, estimula os praticantes a adotar hábitos 
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conservacionistas. Para Teixeira (2000), a reciclagem é o processo em que o material, após o 

seu uso, retorna ao ciclo produtivo, quer seja o de sua origem, ou em qualquer outro ciclo 

produtivo.  

A cadeia da reciclagem consiste em uma série de etapas, cada qual fundamental 

para a obtenção dos melhores resultados. A primeira etapa consiste na separação dos resíduos 

gerados nas diversas fontes existentes. A segunda vem a ser a coleta seletiva dos materiais 

recicláveis já separados. Já a terceira etapa é a triagem, onde ocorre a separação por tipo, 

classificação e prensagem, vide figura 02. Ressalta-se a importância da triagem bem executada, 

uma vez que é neste ponto em que se define quais materiais estão aptos para serem reciclados 

e o preço de venda dos mesmos, que varia conforme seu estado. A quarta etapa, nem sempre 

presente, é aquela em que pode haver algum tipo de beneficiamento. A etapa cinco, estágio 

final, é quando ocorre a reciclagem propriamente dita, e o material é reintroduzido no processo 

produtivo. 

 

Figura 02 – Trabalhadores da COOTRACAT realizando triagem de recicláveis no aterro.   

Fonte: SILVA JR. (2016). 

 

5.3. Compostagem 

A compostagem é um método de tratamento de resíduos sólidos no qual a fração de 

matéria orgânica é transformada em um produto estável, genericamente denominado composto 

orgânico, cujas propriedades condicionadoras de solo o tornam apto para aplicação na 

agricultura. 
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Esta transformação não ocorre ao acaso, pois depende de condições favoráveis de 

temperatura, umidade e aeração. O processo é realizado por microrganismos cujos processos 

metabólicos promovem a decomposição controlada, exotérmica e bio-oxidativa da matéria 

orgânica. Como resultado ocorre a produção de dióxido de carbono, água, sais minerais e a 

matéria orgânica estabilizada. 

Para a realização da compostagem são separados os materiais orgânicos (restos de 

alimentos, podas de árvores e outros itens de jardinagem, carcaças de animais) dos materiais 

inertes e recicláveis. Este material é então levado a locais apropriados, como pátios de 

compostagem, silos ou tambores rotativos. O sucesso da compostagem depende integralmente 

da coleta seletiva, evitando que o composto esteja contaminado com impurezas e metais. Uma 

vez finalizado, o composto pode ser empregado na agricultura, jardinagem ou mesmo na 

cobertura do solo, permitindo assim melhoria dos cultivos, como pode ser visto na figura 03.  

 

Figura 03 – Trabalhadores manipulando produto oriundo da compostagem. Fonte: 

http://www.capital.sp.gov.br/portal/noticia/9368#ad-image-11 (Acessado em 25/09/2016). 

Especificamente quanto a esta questão pode ser citado o convênio firmado entre a 

Universidade Federal de Goiás (UFG) – Campus Catalão e a Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente de Catalão (SEMMAC) para o desenvolvimento de dois projetos envolvendo a 

compostagem: um envolvendo a fração orgânica presente nos resíduos sólidos encaminhados 

ao aterro sanitário e o outro especificamente para a compostagem de carcaças de animais que 

são recolhidos nas ruas e estradas do município. Ambos têm como objetivo obter um composto 

para uso em praças e jardins da cidade. (SOUZA, 2016). 
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5.4. Incineração 

Segundo Lima (2003), a incineração é o processo de redução de peso e volume do 

resíduo sólido através de combustão controlada em temperaturas elevadas (871 ºC a 1204 ºC). 

Os remanescentes são geralmente gases (gás carbônico, dióxido de enxofre, nitrogênio, gases 

inertes provenientes do ar e do próprio resíduo e oxigênio do ar em excesso), água, cinzas e 

escórias que se constituem por metais ferrosos e inertes, como vidros e pedras. 

As tecnologias disponíveis para a incineração de resíduos são muitas, variando sua 

aplicação de acordo com o tipo e quantidade de material a ser operado. Os incineradores 

modernos possuem alta eficiência de queima, baixo consumo de combustíveis, assim como 

baixa emissão de poluentes, comparativamente com os equipamentos utilizados no passado. 

Contudo, caso ocorra a combustão incompleta do material há o risco do lançamento de 

monóxido de carbono (CO), carbono em forma de material particulado, conhecido como 

fuligem ou negro de fumo e mesmo dioxinas e furanos. Já o risco da utilização de altas 

temperaturas é representado pela possível dissociação do nitrogênio, resultando em compostos 

químicos conhecidos como NOx (designação genérica para os gases do grupo dos óxidos de 

nitrogênio). 

Outro ponto a ser levantado é que este tipo de tratamento envolve maiores custos, 

uma vez as unidades de incineração são complexas, necessitando de maior controle do processo 

e maior qualificação da mão-de-obra envolvida. Em contrapartida, o volume de resíduos 

resultantes (sólidos, líquidos e gasosos) é bem inferior ao demais tipos de tratamento, com a 

possibilidade de integração energética, utilizando a energia liberada na queima para a geração 

de vapor e eletricidade.  

A incineração é mais aplicada na União Europeia, principalmente para geração de 

energia térmica utilizada no aquecimento de residências, sendo a Suécia uma referência no 

ramo, incinerando mais de 3,5 milhões de toneladas de lixo anualmente, o que atende a 20% da 

demanda residencial para aquecimento, além da geração de eletricidade para mais de 250 mil 

residências (BOYD, 2013). No Brasil, a maior aplicação se dá no tratamento dos resíduos de 

serviços de saúde (RSS) e resíduos industriais, como ilustra a figura 04. Entretanto, vem 

ocorrendo um aumento nas iniciativas de proibir o uso de tal prática, como por exemplo, a 

aprovação de uma lei em Porto Alegre proibindo o uso da incineração em resíduos sólidos, sob 

o argumento do risco à saúde e ao meio ambiente envolvidos em tal operação.  
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Figura 04 – Estrutura do antigo incinerador de resíduos de serviços de saúde (RSS) existente 

no aterro sanitário de Catalão, atualmente desativado.  Fonte: SILVA JR. (2016). 
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6. O ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL DE CATALÃO 

 

Conforme explicitado no capítulo anterior, o aterro sanitário é o local adequado 

para o envio e destinação final dos resíduos sólidos urbanos. Entende-se por Resíduos Sólidos 

Urbanos (RSU), aqueles originários de atividades domésticas em residências urbanas (resíduos 

domiciliares), e os resíduos originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e 

outros serviços de limpeza urbana (resíduos da limpeza urbana). O recebimento das cargas de 

lixo no aterro deve obedecer a um plano operacional previamente elaborado, sendo este o mais 

simples possível, contemplando todas as atividades operacionais rotineiras e garantindo uma 

operação segura (MONTEIRO, 2001).  

No município de Catalão a coleta do resíduo domiciliar é executada no sistema 

“porta a porta” com frequência distinta para cada setor, abrangendo os períodos diurno e 

noturno, em todas as vias públicas oficiais abertas à circulação ou que venham a serem abertas 

durante a vigência do contrato, acessíveis aos veículos de coleta.  

A coleta e o transporte são realizados por empresa terceirizada contratada, em todos 

os bairros do município. A frequência da coleta varia conforme a geração e também a 

localização dos bairros do município, podendo ser diária ou ocorrer três vezes por semana, que 

é também a frequência com que é feita a coleta dos RSU nos distritos de Pires Belo (cerca de 

42 km de distância do aterro) e Santo Antônio do Rio Verde (cerca 85 km distância do aterro), 

que pertencem ao município de Catalão.  

Após a coleta, o resíduo domiciliar é transportado até o Aterro Sanitário Municipal, 

situado às margens da GO 210, saída para o município de Goiandira, com coordenadas 

geográficas (-18.167616ºS; -47.987686ºW), distante aproximadamente cinco quilômetros do 

centro da cidade de Catalão. Uma visão aérea do local pode ser vista na figura 05. 
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 Figura 05 – Visão aérea do aterro sanitário de Catalão gerada pelo software QGIS. Fonte: 

Google Earth (2016). 

O Complexo de Tratamento de Lixo (Aterro Sanitário) do município de Catalão - 

GO, foi construído em 2003, possuindo a Licença de Funcionamento – GCP nº 542/2010, com 

validade até 03/02/2016, já em processo de renovação por parte da atual Secretaria de Estado 

de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos 

(SECIMA). A licença citada permitia ao aterro dispor os seguintes tipos de resíduos:  

a) Resíduos Sólidos classe II não perigosos, IIA – não inertes e IIB – inertes; 

b) Resíduos de serviços de saúde do grupo “A, D e E”. 

A geração estimada de resíduos sólidos urbanos em Catalão gira em torno de 1,15 

Kg per capita/dia, sendo que o aterro recebe aproximadamente 90 t de RSU diariamente 

(excluindo resíduos da construção civil (RCC), coleta seletiva e resíduos de serviços de saúde 

(RSS)). Entretanto, não há estudo nem registros mais detalhados acerca dos resíduos recebidos 

pelo aterro em épocas anteriores. (SEMMAC, 2016). 
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Figura 06 – Gráfico apresentando a quantidade de RSU domiciliares recebidos no aterro para o 

período de 2013/2015. Fonte:  SEMMAC (2016). 

Pela figura anterior pode-se perceber que a variação da coleta mensal variou pouco 

em função do tempo. Como este é um serviço que já é disponibilizado à população há um longo 

período e não houve grandes mudanças no sistema de coleta, as oscilações são sazonais, como 

por exemplo, o aumento nos meses finais de cada ano, reflexo do período de férias e festas de 

fim de ano. 

Para o período de 2015/2016 a Tabela 01 lista as quantidades (em toneladas/dia) 

recebidas pelo aterro sanitário: 

Tabela 01 – Tipos e quantidade de RSU gerados no município de Catalão.  

TIPO DE RESÍDUO QUANTIDADE (TONELADA/DIA) 

Domiciliar 75 

Público 2 

Comercial 5 

Serviços de Saúde 0,40 

Entulhos 150 

Fonte: SEMMAC (2016) 

 

Analisando os dados apresentados pela Tabela 01 percebe-se que em termos de quantidade 

coletada, o resíduo denominado ‘entulho’ é a mais representativa, seguida pelo resíduo 
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domiciliar. Dada esta condição é fundamental estimular iniciativas junto à população visando 

aprimorar a coleta seletiva, o que pode levar a uma redução do volume de lixo domiciliar gerado 

e também a implantação de tecnologias para o reaproveitamento do entulho gerado, como por 

exemplo a construção de uma usina de reciclagem de resíduos da construção civil (URRCC), a 

qual transformaria os resíduos em agregados reciclados, podendo estes substituir a brita e areia 

em elementos da construção civil que não tenham função estrutural. Sobre este último projeto, 

já existem estudos acerca do mesmo, porém os obstáculos para sua implantação são 

consideráveis, principalmente os custos envolvidos. 

 

6.1. Estruturas Componentes do Aterro Sanitário 

A estrutura física do aterro sanitário de Catalão segue o padrão vigente na maioria 

dos empreendimentos brasileiros, podendo ser listados os seguintes componentes (SEMMAC, 

2016): 

a) Cinturão Verde ao redor da área (Sansão do Campo);  

b) Eucaliptos dentro da área do Aterro Sanitário (Barreiras de Contenção);  

c) Portaria (Controle de Acesso); 

d) Vigilância Armada; 

e) Balança; 

f) Poço Artesiano e Poços de Monitoramento de Água;  

g) Banheiros e Refeitório;  

h) Galpão da Usina de Reciclagem;  

i) Galpão do Lixo Eletrônico e dos Pneus Inservíveis; 

j) Trincheiras Impermeabilizadas com manta PEAD para a disposição final do 

resíduo sólido urbano;  

k) Drenos para captação do chorume; 

l) Chaminés específicas para o Gás Metano; 

m)  Bota-Fora, local onde são depositados os resíduos de construção civil, podas, 

capinas e roçagem; 

n) Incinerador de Resíduos de Serviço de Saúde – RSS (desativado); 

o) Trincheira impermeabilizada com manta de PEAD para o Resíduo de Serviço 

Saúde (Fechada); 
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6.2. Operação do Aterro 

A primeira etapa da operação se dá com a pesagem dos veículos (entrada e saída) 

que levam os RSU até o aterro em balança rodoviária, como pode ser visto na figura 07. Esta 

medida se dá pela necessidade de quantificar diariamente o recebimento dos RSU, valor 

necessário para fins de planejamento e também para o cálculo da remuneração da empresa que 

presta o serviço. 

 
Figura 07 – Caminhão contendo RSU passando pela pesagem. Fonte: SILVA JR. (2016). 

A próxima etapa se dá com a entrega dos RSU no pátio da usina de triagem, vide 

figura 08, que é feita pelos membros da Cooperativa dos Trabalhadores Autônomos de Catalão 

(COOTRACAT).  Os RSU são colocados em esteira, momento a partir do qual os cooperados 

passam a remover qualquer material que possa ser reciclado. Os selecionados são então 

prensados e colocados em bags1, os quais são vendidos pela cooperativa para empresas do 

município que lidam com reciclagem. O rejeito é direcionado para outro pátio, onde uma pá 

carregadeira carrega o material até o caminhão basculante que os deposita na trincheira2 em 

operação. 

                                                           
1 Bags são contentores flexíveis de volume médio usados para transporte e armazenamento de qualquer sólido, 

geralmente feitos com tecidos de polipropileno 
2 Trincheiras são valas especialmente projetadas para recebimento e aterramento de resíduos 
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Figura 08 – Caminhão descarregando RSU no pátio da Usina de Triagem. Fonte: SILVA JR. 

(2016). 

O lançamento e espalhamento dos resíduos são realizados a partir das áreas de 

acesso e manobra com o auxilio de equipamentos como uma Pá Carregadeira e um trator de 

esteira, e consiste no arranjo das camadas de resíduos, que posteriormente são compactados 

pelo trator sobre esteiras, que realiza os movimentos de subida e descida sobre os resíduos de 

três a seis vezes, dependendo da espessura inicial da camada de material, formando-se a rampa 

de inclinação máxima. A espessura requerida da camada será controlada por marcações 

topográficas. 

Após o processo de compactação dos resíduos sólidos, ocorre a cobertura, com a 

finalidade de evitar a proliferação de vetores transmissores de doenças e controlar odores 

provocados pela decomposição da matéria orgânica, formando-se uma camada de solo de 30cm 

e para a finalização da célula, camada de cobertura com espessura de 60cm de solo compactado, 

conforme figura 09. A cobertura do topo de célula de resíduos é feita continuamente, deixando 

exposta apenas a frente de lançamento. A manutenção da frente de trabalho principalmente nos 

períodos chuvosos, conta com acessos locais de descarga cascalhados e drenados para que seja 

possível o lançamento dos resíduos nas células e o tratamento adequado. 
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Figura 09 – Caminhão recobrindo com solo os resíduos depositados na trincheira. Fonte: 

SILVA JR. (2016). 

Os taludes do aterro são executados com inclinação 1(h): 2(v) (a cada 1 m de avanço 

no plano horizontal, tem-se o avanço de 2 m no plano vertical) e com bermas3 de 5m, resultando 

em uma inclinação global de (1h): 3(v), para proporcionar ao maciço uma condição geotécnica 

estável. Todos os critérios de projeto são atendidos prioritariamente durante a operação do 

aterro. A figura 10 mostra uma face lateral do talude. 

 

Figura 10 – Visão lateral do talude (célula de resíduos). Fonte: SILVA JR. (2016). 

 

                                                           
3 Berma vem a ser um degrau que tem como função distribuir a altura do aterro, visando maior estabilidade 
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6.3. Outros Resíduos  

O aterro sanitário também conta uma área específica para os resíduos da construção 

civil (RCC), os quais são definidos pela PNRS como os resíduos gerados nas construções, 

reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da 

preparação e escavação de terrenos para obras civis. Praticamente todo o RCC coletado é 

conduzido à uma área anexa ao Aterro Sanitário, que funciona como um “Bota-fora”, conforme 

ilustra a figura 11, embora haja ainda ocorrências de disposição clandestina de material em 

alguns terrenos baldios e em zonas rurais.  

 

Figura 11 – Descarga de resíduos da construção civil (RCC) no aterro sanitário. Fonte: SILVA 

JR. (2016). 

De acordo com o Relatório Técnico de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do 

Município de Catalão (GO) – Ano 2015/2016, a geração mensal de RCC é de aproximadamente 

3.700 toneladas. Os resíduos depositados na área do “Bota-fora” são triados pelos funcionários 

da Cooperativa que separam os resíduos com potencial de reciclagem (papel, plástico, sucata, 

etc). O restante é espalhado e compactado, semelhante à operação de um aterro de inertes. A 

figura 12 traz o gráfico referente às quantidades recebidas pelo aterro.  
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Figura 12 - Gráfico apresentando a quantidade de RCC recebidos no aterro no período de 

2013/2015. Fonte: SEMMAC (2016). 

Com o objetivo de incrementar as quantidades coletadas de RCC a estratégia foi de 

realizar uma campanha maciça de divulgação junto à população catalana por meio de palestras 

em escolas, propaganda midiática (rádio e tv), além claro da maior fiscalização por parte dos 

órgãos competentes. O resultado foi um aumento considerável a partir do final de 2013. 

Contudo, a crise econômica, que levou a uma redução da quantidade de construções na cidade, 

aliada a problemas recorrentes na coleta acarretou em grande variação do total coletado a partir 

de 2015, predominando a tendência de baixa. 

Há ainda o gerenciamento dos resíduos oriundos da coleta seletiva de materiais 

recicláveis (basicamente papéis, plásticos, metais e vidros), que no município é realizada por 

meio de caminhões e mão de obra contratada por empresa terceirizada, em todos os bairros do 

município, atendendo a 100% da população urbana e os Distritos de Pires Belo e Santo Antônio 

do Rio Verde. As figuras 13 e 14 ilustram o tipo de material coletado e as quantidades recebidas, 

respectivamente. 
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Figura 13 - Material reciclável proveniente da coleta seletiva sendo descarregado. Fonte: 

SILVA JR. (2016). 

 

Figura 14 - Gráfico apresentando a quantidade de material oriundo da coleta seletiva recebidos 

no aterro no período de 2013/2015. Fonte: SEMMAC (2016). 

Pela figura 14 pode-se observar uma grande variação nas quantidades de material 

obtido pela coleta seletiva, principalmente a partir da implantação do projeto em 2013, 

atingindo o auge em dezembro de 2014. A partir deste momento houve rompimento de contrato 

com a empresa que realizava o gerenciamento do sistema, de modo que a desorganização do 

sistema implantado fez com que as quantidades coletadas no ano seguinte sofressem uma queda 

brusca comparativamente com o ano anterior. A crise econômica também é um dos fatores que 
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impactaram a coleta seletiva, pois a redução do consumo das famílias significa também menores 

quantidades de material reciclável (plástico, papelão, alumínio, vidro) recolhido pela empresa. 

O aterro sanitário também tem locais específicos para o recebimento de resíduos 

sólidos provenientes da logística reversa, tais como pneumáticos, que são armazenados e 

posteriormente recolhidos por empresa licenciada pela Associação Nacional da Indústria de 

Pneumáticos (ANIP) e também lixo eletrônico, pilhas e lâmpadas fluorescentes, os quais são 

armazenados, passam por separação e eventual desmontagem pelos cooperados antes de serem 

encaminhados para a reciclagem. As figuras 15 e 16 ilustram os materiais citados. 

 

Figura 15 – Pneumáticos inservíveis (pneus) acondicionados em galpão. Fonte: SILVA JR. 

(2016). 

 

Figura 16 – Lixo eletrônico separado para reciclagem. Fonte: SILVA JR. (2016). 
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7. O CHORUME 

 

O chorume é um líquido de cor escura, odor desagradável e elevado potencial 

poluidor resultante dos processos de degradação da fração orgânica do lixo causada por 

microrganismos e outros fatores ambientais (luz solar, insetos, umidade) com a água infiltrada 

pelo aterro ou já contida nos RSU. A percolação das águas de chuva através da massa de 

resíduos arrasta consigo o chorume, bem como outros materiais em solução ou suspensão, 

constituindo-se nos chamados líquidos percolados dos aterros. (MENDES, 2005) 

Todos os aterros geram chorume, apesar da quantidade ser influenciada por 

diversos fatores, como por exemplo a existência de cobertura superior e os sistemas de 

drenagem, os quais afetam a quantidade de água que atinge os resíduos. A eficiência da camada 

impermeabilizante do fundo também é fator que contribui para a quantidade de chorume 

coletado. 

A composição do chorume é importante na determinação dos seus efeitos potenciais 

sobre a qualidade das águas superficiais e subterrâneas adjacentes. Os contaminantes carreados 

pelo chorume são dependentes da composição do resíduo sólido e das atividades químicas, 

físicas e biológicas que ocorrem, simultaneamente, dentro do depósito. O chorume 

originalmente é formado por enzimas expelidas pelos microrganismos, responsáveis pela 

decomposição da matéria orgânica contida nos resíduos. As enzimas agregam-se aos líquidos 

provenientes da umidade natural dos resíduos (a qual tende a aumentar nos períodos chuvosos). 

A quantidade, a qualidade e a concentração de chorume gerado no aterro são afetadas pelos 

seguintes fatores: precipitação (chuva ou neve), evapotranspiração, condição operacional do 

aterro, tempo de construção (exposição dos resíduos sem cobertura), grau de compactação, 

cobertura final (declividade e material impermeabilizante) e drenagem superficial da área do 

aterro, estes últimos citados no parágrafo anterior (LIMA, 2003).  

Os agentes poluidores que compõe o chorume dos aterros sanitários de resíduos 

urbanos podem ser classificados em quatro categorias: cátions e ânions inorgânicos; metais 

pesados; matéria orgânica; e compostos orgânicos específicos (ex: hidrocarbonetos e fenóis) 

(LIMA, 2003)  

Os principais poluentes originados nos aterros sanitários são o carbono orgânico, o 

nitrogênio amoniacal e os metais pesados, sendo os últimos dependentes da natureza do resíduo. 

Estes compostos têm grande potencial poluidor para o meio ambiente como um todo, podendo 
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prejudicar a fauna, flora e os seres humanos. Os parâmetros mais estudados na caracterização 

da qualidade e monitoramento do chorume estão apresentados na Tabela 02. 

Tabela 02 – Parâmetros determinados para caracterização do chorume 

PARÂMETROS ANÁLISES 

FÍSICO-QUÍMICOS pH, potencial de oxidação-redução, condutividade, cor, turbidez, 

temperatura, odor 

QUÍMICOS 

ORGÂNICOS 

Químicos orgânicos, fenol, demanda química de oxigênio (DQO), 

carbono orgânico total (COT), ácidos voláteis, nitrogênio orgânico, 

óleos e graxas, detergentes, grupos orgânicos funcionais, 

hidrocarbonetos clorados 

QUÍMICOS 

INORGÂNICOS 

Sólidos dissolvidos totais (STD), cloretos, sulfato, fosfato, 

alcalinidade, acidez, nitrato, nitrito, nitrogênio amoniacal, sódio, 

potássio, cálcio, magnésio, dureza, chumbo, cobre, cromo, zinco, 

cádmio, ferro, manganês, mercúrio, bário, prata, arsênio, cianeto, 

fluoreto, selênio 

BIOLÓGICOS DBO, coliformes totais e fecais, Streptococus fecal, bactérias, 

contagem de placas 

Fonte: adaptado de LIMA (2003) 

Já a Tabela 03 apresenta os íons mais comuns que podem ser detectados no chorume 

com suas possíveis origens. 

Tabela 03 – Íons que podem ser encontrados no chorume e possíveis origens 

ÍONS ORIGENS 

Sódio, Potássio, Cálcio, 

Magnésio 

Material orgânico, resíduos de construção civil, cascas de 

ovos 

Fosfatos, Nitratos, 

Carbonatos 

Material orgânico 

Cobre, Ferro, Estanho Material eletrônico, latas, tampas de garrafas 

Mercúrio, Manganês Pilhas (comuns e alcalinas), lâmpadas fluorescentes, 

fungicidas, tintas, amaciantes, produtos farmacêuticos, 

interruptores 

Níquel, Cádmio, Chumbo Baterias recarregáveis, plásticos, ligas metálicas, pigmentos, 

papéis, vidro, cerâmicas, inseticidas, embalagens 
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Alumínio Latas descartáveis, utensílios domésticos, cosméticos, 

embalagens laminadas 

Prata, Cloretos, Brometos Tubos de PVC, negativos de filmes de Raios-X 

Asbesto, Antimônio, Cromo Embalagens de tintas, vernizes, solventes orgânicos 
Fonte: adaptado de LIMA (2003) 

A presença do chorume é uma das ameaças mais significativas para as águas 

subterrâneas, uma vez que ele pode alcançar as camadas mais profundas dos aterros. O chorume 

também pode ter um fluxo de escoamento lateral para um determinado ponto onde é 

descarregado para a superfície como uma infiltração, ou move-se através da base do aterro em 

direção a superfície próxima. A figura 17 ilustra uma situação semelhante ocorrida no aterro 

sanitário de Catalão em 2012. Dependendo da natureza destas formações e da ausência do 

sistema de coleta do chorume, há grande risco de contaminação dos aquíferos abaixo da linha 

do aterro, o que demanda maior precaução por parte dos gestores.  

 

Figura 17 – Afloramento de chorume na lateral da trincheira ocorrido no aterro sanitário de 

Catalão no fim de 2012. Fonte: SEMMAC (2015). 

O sistema de drenagem de chorume deve coletar e conduzir o chorume, reduzindo 

as pressões sobre a massa de resíduo e, também, minimizando o potencial de migração para o 

subsolo. Outro motivo para se drenar o chorume é impedir que ele ataque as estruturas do aterro. 

Os esforços, nesta direção, devem ser focalizados no sentido de minimizar a formação de 
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chorume, desde a escolha da área e concepção do projeto até à própria operação do aterro. 

(MENDES,2005) 

No caso desses líquidos percolados atingirem os mananciais de águas subterrâneas 

ou superficiais, podem alterar de modo significativo as suas características, tornando-as 

impróprias ao consumo ou à sobrevivência de organismos aquáticos. Desse modo, ao se 

construir um aterro é primordial reduzir o volume dos líquidos percolados, através de uma 

adequada drenagem de águas pluviais e de nascentes, visando a reduzir os custos de 

implantação e operação de um sistema de tratamento desses líquidos.  

7.1. O manejo do chorume no aterro sanitário de Catalão  

O chorume gerado nas trincheiras do aterro sanitário de Catalão é removido e 

conduzido por uma rede de drenagem sub superficial existente. Esta rede possui caixas para 

limpeza, manutenção e medição de vazão, ainda que de forma bem rudimentar e de baixa 

confiabilidade, como pode ser visto na figura 18. 

   

Figura 18 – Visão lateral da trincheira, destacando as caixas do sistema de recolhimento do 

chorume (indicados pelas setas).  Fonte: SILVA JR. (2016). 

Uma vez coletado pela drenagem o chorume gerado pela decomposição dos RSU 

do aterro é direcionado para duas lagoas, sendo a primeira de decantação de partículas maiores 

e evaporação, e a segunda somente para evaporação, podendo ser vistas nas figuras 19 e 20. 

Ambas possuem manta de PEAD para impermeabilização, embora não haja nenhum tratamento 

deste efluente no local.  
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Figura 19 – Visão parcial da lagoa de chorume nº 01. Fonte: SILVA JR. (2016). 

 

  Figura 20 – Visão parcial da lagoa de chorume nº 02. Fonte: SILVA JR. (2016). 

Como no aterro o chorume não sofre tratamento, apenas o processo de evaporação 

natural, o volume retido nas lagoas vai sofrendo aumento progressivo até o limite da capacidade 

do sistema, não sendo possível e nem viável acumular o efluente indefinidamente. Desse modo, 

o procedimento que ocorre é o seguinte: 

a) O efluente vai sendo acumulado nas lagoas, passando pela primeira e depois 

direcionado até a segunda, onde vai sendo acumulado e torna-se mais concentrado 
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em decorrência da perda de água por evaporação. Não há recolhimento dos gases 

gerados no processo; 

b) Uma vez que o limite operacional da segunda lagoa é atingido, são utilizados 

caminhões pertencentes à Superintendência de Água e Esgoto (SAE) para remoção 

de parte do volume do efluente. Este por sua vez é levado até a estação de tratamento 

de esgoto (ETE), situado no distrito industrial do município (aproximadamente 7,0 

km de distância do aterro), vide figura 21. Cabe ressaltar que a ETE data dos anos 

70, sendo sua utilização atual bem além da capacidade projetada; 

 

Figura 21 – Caminhão se posicionando para recolhimento de chorume armazenado em lagoa.  

Fonte: SEMMAC (2015).  

c) Na ETE o efluente é adicionado aos demais que passam pelo tratamento 

biológico no sistema de lagoas de estabilização (anaeróbias e facultativas). A figura 

22 mostra parte de uma das lagoas existentes; 
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Figura 22 – Visão parcial do sistema de lagoas de estabilização no interior da ETE. Fonte: 

SEMMAC (2015). 

d) O efluente tratado é lançado no corpo emissor (Ribeirão Pirapitinga), enquanto 

que o resíduo sólido gerado na ETE (lodo) retorna ao aterro e é lançado nas 

trincheiras, ou seja, de certo modo o chorume acaba voltando ao ponto de partida. 

7.2. O tratamento do chorume  

No Brasil, a maior parte dos resíduos domésticos vai ou para despejos ilegais ou 

para aterros com controles ambientais mínimos. A qualidade dos resíduos não é corretamente 

monitorada e o chorume tóxico contamina as águas subterrâneas. Para os que dispõem dos 

aterros sanitários, utiliza-se com muita frequência as lagoas biológicas para o tratamento do 

chorume in situ, cuja dificuldade é o fato de necessitarem de uma área muito grande, situada 

em regiões com elevados índices pluviométricos e de umidade. Neste sentido, muitos projetos 

utilizam a técnica de recirculação de chorume para diminuir a quantidade de líquidos a serem 

tratados, porém, em épocas chuvosas o sistema pode chegar ao limite da sua capacidade 

(MENDES, 2005).  

Já outros aterros sanitários como o Aterro Bandeirantes (São Paulo) e o Aterro 

Metropolitano Centro (Salvador) não fazem o tratamento do chorume in situ, e sim, destina-o 

a estações de tratamento de esgoto ou de resíduos industriais mais próximas. Como 

consequência, os custos se elevam devido ao transporte desses líquidos, bem como transferem 

a responsabilidade para outros, pois, em geral, as estações de tratamento de esgoto (ETE) não 

estão preparadas para receber um líquido com uma grande diversidade e altas concentrações de 
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componentes orgânicos e inorgânicos (inclusive metais pesados). Esta situação é praticamente 

idêntica ao que ocorre atualmente no aterro sanitário de Catalão, conforme item 7.1.  

Por estes e outros motivos, vem ocorrendo o aumento na quantidade de estudos 

desenvolvidos com o objetivo de se definir novas tecnologias para o tratamento eficiente e 

eficaz, aliados a custos compatíveis para o tratamento de chorume. Assim, este trabalho 

apresenta algumas formas de tratamento já disponíveis e que poderiam ser alvo de estudos mais 

aprofundados caso haja interesse em sua implantação no aterro sanitário de Catalão.  

7.3. Formas de tratamento do chorume  

Por ser um efluente muito variável, conforme já explicitado no início do capítulo 7, 

o chorume pode ser tratado em diferentes processos já conhecidos, a saber: 

a) recirculação ou irrigação: consiste na infiltração do chorume, visando à 

atenuação do seu poder contaminante pelos organismos presentes na massa de 

resíduo; 

b) tratamento em lagoas de estabilização: esse sistema tem fundamento teórico na 

biodegradação da matéria orgânica do chorume pela ação de bactérias aeróbias e 

anaeróbias; 

c) tratamentos químicos: os líquidos de aterros podem ser tratados por processos 

envolvendo reações químicas como, por exemplo, neutralização, precipitação e 

oxidação; 

d) tratamento por filtros biológicos: consiste na descarga contínua ou intermitente 

de chorume através de um meio biológico enriquecido. Os filtros biológicos podem 

ser aeróbios e anaeróbios; 

e) tratamento por processos fotossintéticos: nos países de clima tropical é possível 

utilizar plantas que absorvem metais e traços orgânicos presentes na água e em 

líquidos a serem tratados; 

f) evaporação do chorume com o aproveitamento energético do biogás. 

 

Considerando que o aterro atualmente não controla a emissão dos gases gerados e 

também não realiza o tratamento in situ, conforme já mencionado, a implantação de um sistema 

de evaporação forçada com aproveitamento do biogás gerado no próprio aterro parece uma 

opção bastante interessante, pois poderia resolver duas situações existentes na operação atual. 

Sendo assim, esta opção será melhor discutida neste trabalho. 
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8. UTILIZAÇÃO DE BIOGÁS PARA EVAPORAÇÃO DO CHORUME 

 

8.1. Sistema de drenagem de gases   

A NBR 8.419/1992 define biogás como sendo a mistura de gases produzidos pela 

ação biológica na matéria orgânica em condições anaeróbias, composta principalmente de 

dióxido de carbono e metano em concentrações variáveis. Estes gases são produzidos no interior 

das células de resíduos sólidos, e por isso, é primordial o aterro possuir um sistema para retirada 

desses gases.  Ainda de acordo com a NBR 8.419/1992, o aterro sanitário deve possuir um 

sistema para a drenagem de gás, que pode ser integrado ao sistema de drenagem de líquido 

percolado.  

Uma vez que o processo natural de degradação anaeróbica dos resíduos é inevitável, 

ocorre liberação para a atmosfera do biogás que contém uma média de 50% de metano. No 

Brasil são poucas as instalações que desenvolveram redes de captação de gás, menos ainda 

possuem drenos de gás adequados e a queima do gás de aterro é rara, pois a legislação brasileira 

não exige que os operadores de aterros queimem o biogás. A única exigência é a liberação do 

biogás de modo a evitar o risco de uma explosão. A queima do biogás, a extração ativa e a 

geração de eletricidade não são práticas obrigatórias nem comuns no Brasil (PAVAN, 2010).  

 No aterro sanitário de Catalão, existe o sistema de drenagem de gases. De modo 

simplificado, consiste em uma rede de tubulações revestidas por uma grade de metal. O objetivo 

desta grade é proteger a tubulação dos resíduos sólidos, evitando que os furos do tubo sejam 

tapados. Além disso, entre a tubulação e a grade de proteção são colocadas pedras com 

dimensões tais que possa aumentar os espaços vazios e ao mesmo tempo não prejudicar a 

tubulação. A figura 23 ilustra este método de construção. 
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Figura 23 – Instalação da rede de drenagem de gases e chorume durante a construção da nova 

trincheira do aterro sanitário de Catalão ocorrida em 2013. Fonte: SEMMAC (2015). 

O conjunto formado pela grade, tubo e pedras, é conectado ao último conjunto à 

medida que o nível da célula aumenta. Desta forma, o biogás que é produzido no interior das 

células consegue ser retirado do maciço de resíduos por meio do sistema.  

Apesar da drenagem, não há captação nem queima do biogás gerado, sendo o 

mesmo liberado diretamente para atmosfera, conforme pode ser visto nas figuras 23 e 24. 

 

Figura 24 – Saída do sistema de drenagem de biogás da trincheira saturada do aterro sanitário 

de Catalão. Fonte: SEMMAC (2015).  
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8.2. O processo de evaporação   

A evaporação do chorume permite elevada redução de seu volume. Para  

realizar o processo pode-se fazer uso da energia solar, o que caracteriza uma evaporação natural, 

ou a queima do biogás, o que caracteriza uma evaporação forçada.  

A tecnologia de evaporação tem baixo custo de implantação e é de fácil 

manutenção. A evaporação natural se aplica a regiões de altos índices de insolação (regiões 

tropicais e subtropicais, por exemplo) e a evaporação forçada possibilita, ainda, a geração de 

créditos de carbono, fatores que estimularam o emprego de evaporadores convencionais em 

alguns aterros no Brasil (São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro). Apesar de promissora, a tecnologia 

de evaporação precisa ser avaliada sob alguns aspectos: custos reais de implantação e operação, 

parâmetros de controle operacional dos equipamentos e características dos resíduos sólidos 

(comumente denominado de borra) e gasosos gerados principalmente no processo forçado, 

dentre outros. (GOMES, 2009).   

8.2.1. Evaporação natural   

A redução volumétrica do chorume por evaporação natural utiliza diretamente a 

energia solar em um sistema conceitualmente simples, no qual a radiação solar aquece o 

chorume, fazendo com que a água evapore deixando para trás os efluentes sólidos. Alguns 

modelos de evaporadores deixam os gases do processo serem emitidos para a atmosfera, 

enquanto outros recolhem os gases gerados para evitar a contaminação do meio ambiente, uma 

vez que esse processo pode produzir gases nocivos em conjunto com o vapor d’água. O sistema 

atualmente empregado em Catalão é bastante simplificado, não existindo recolhimento dos 

vapores gerados. 

8.2.2. Evaporação forçada   

O princípio da evaporação forçada é similar ao da evaporação natural, sendo 

que a diferença básica entre os processos diz respeito ao tipo de energia utilizada para elevar a 

temperatura do chorume, sendo comumente utilizado para isso o biogás gerado no próprio 

aterro sanitário. A evaporação permite redução em até 97% do volume do chorume, utilizando-

se como fonte de energia calórica o biogás. Esse processo gera resíduos sólidos que podem ser 

retornados ao aterro sanitário, e resíduos gasosos que podem ser lançados na atmosfera ou 

tratados de acordo com imposição da legislação pertinente.  
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8.3. Estimativas do biogás gerado no aterro   

O primeiro passo para implantação do projeto deve ser uma análise completa das 

condições do sistema, com o enfoque em determinar se o aterro gera biogás suficiente para a 

evaporação, pois o desempenho do equipamento é diretamente influenciado pela composição e 

vazão do biogás extraído. Para a estimativa da quantidade de metano gerado há diferentes 

métodos, sejam aqueles que apresentam uma aproximação grosseira, levando em conta somente 

o RSU disposto no aterro, até os mais sofisticados que consideram a cinética da geração do 

biogás em função de parâmetros importantes como condições climáticas locais, nutrientes do 

solo e composição do resíduo.  

Assim, os métodos têm como variações mais significativas suas considerações, 

complexidades e quantidades de dados de entrada que necessitam. O ponto comum entre eles 

refere-se à obtenção de uma curva de geração de biogás em função do tempo, embora cada 

modelo apresente valores particulares para a mesma (MENDES, 2005). Infelizmente, uma vez 

que o aterro não dispõe de dados históricos completos (quantitativa e qualitativa) referentes aos 

RSU, haveria um empecilho maior para a obtenção das estimativas de projeto. 

8.4. Estrutura geral do equipamento e custos do sistema 

No mercado estão disponíveis equipamentos com capacidade de operação 

variáveis, mas de modo geral o layout segue o princípio da figura 25. 
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Figura 25 – Esquema geral do sistema de evaporação de chorume com aproveitamento de 

biogás. Fonte: GOMES (2009). 

De modo simplificado, o princípio de funcionamento é o seguinte: o chorume é 

bombeado até o tanque de estocagem, onde aguarda o seu tratamento. Em seguida, este é 

bombeado do tanque de estocagem até o evaporador. O biogás proveniente do aterro entra no 

evaporador passando por queimadores de gás, onde entra em combustão oferecendo calor 

suficiente para evaporar a água presente no chorume bruto. Os vapores oriundos da evaporação 

são coletados pela chaminé e dispersos na atmosfera, enquanto que os resíduos sólidos ficam 

retidos nas câmaras internas do equipamento, podendo ser removidos durante as operações de 

manutenção.    

É importante que tanto o vapor de saída quanto os resíduos sólidos sejam 

analisados, no intuito de determinar seu potencial poluidor. Estes ensaios podem ser realizados 

em laboratórios privados, representando um custo adicional ao tratamento que deve ser incluído 

na análise de custos totais, ou pode-se buscar a parceria com a Universidade Federal de Goiás 

(UFG) para realização destas análises junto ao Departamento de Química, por exemplo, dando 

a este último mais um tema para a pesquisa acadêmica. 

Em relação aos custos de implantação e operação do equipamento, o trabalho de 

Gomes (2009) estima um custo operacional anual de aproximadamente R$ 24,00/m³ de 

chorume evaporado, valor este contemplando a aquisição do equipamento, operação e 

manutenção específicos do projeto, podendo variar conforme as condições locais. No caso do 

município de Catalão, em que haveria um desconto monetário decorrente do fim do transporte 

do chorume para a ETE, restando somente os custos de manutenção do sistema, seria 

interessante avaliar a possibilidade de aproveitamento da energia térmica gerada no evaporador 

para uma turbina visando a produção de eletricidade, sendo esta aproveitada no próprio aterro. 

Considerando os valores para aquisição e adaptação dos equipamentos necessários e a redução 

da necessidade de energia elétrica fornecida pela distribuidora, o custo local final 

provavelmente seria menor que os R$ 24,00/m³ de chorume evaporado, aumentando a 

viabilidade do processo. 

8.4.1. Vantagens e Desvantagens do Sistema   

Como principal vantagem, o evaporador unitário apresenta custos inicial e 

operacional extremamente baixos, podendo ainda ser apontados os seguintes itens: 
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a) Não necessita de rede de coleta e transporte de biogás, podendo ser instalado 

próximo à saída do poço; 

b) O equipamento possui pequenas dimensões, podendo ser instalados em tantos 

poços de biogás quanto necessário sem maiores alterações no custo do tratamento; 

c) O equipamento é de fabricação relativamente simples, não demandando 

tecnologias e processos sofisticados e sem peças móveis, o que facilita a 

manutenção, permitindo que o mesmo opere por longo período sem necessidade de 

paradas; 

d) O resíduo sólido gerado pode ser lançado de volta na trincheira, sem maiores 

problemas. 

 Como desvantagem, Gomes (2009) aponta o baixo rendimento comparativamente 

aos sistemas utilizados em aterros de maior porte. Neste caso a recomendação é que seja feito 

um estudo determinando se o uso de várias unidades evaporadoras seria mais econômica que a 

construção de uma estação de tratamento por exemplo. Considerando que o aterro sanitário de 

Catalão não possui uma estação de tratamento própria e não existe nenhuma perspectiva neste 

sentido, o sistema de evaporadores aparece como uma opção bastante interessante. 

O sistema descrito já vem sendo utilizado em diversos aterros sanitários brasileiros, 

podendo ser citados o de Nova Iguaçu, localizado na cidade de mesmo nome, no Estado do Rio 

de Janeiro, o sistema instalado em São Leopoldo, no Estado do Rio Grande do Sul e o Aterro 

Sasa, localizado na cidade de Tremembé, interior do Estado de São Paulo, ilustrado pela figura 

26. 

 



38 

 

Figura 26 – Evaporador de chorume com utilização de gás de aterro sanitário instalado no 

Aterro Sasa, em Tremembé (SP). Fonte: PAVAN (2010). 

Referente ao Aterro Sasa, o projeto foi proposto e implantado pela empresa ONYX 

– SASA com o objetivo de reduzir a emissão de gases de efeito estufa, alinhado à meta do 

Protocolo de Kyoto e o Acordo de Marrakech para implantação de Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (MDL). A capacidade projetada total do sistema de recuperação de 

biogás é de 2400 m³/h. A tecnologia empregada inclui uma rede de tubulações e drenos, 

exaustores e sistemas de combustão, utilizando o biogás recuperado para a evaporação de 

percolados do aterro (chorume). Há possibilidade de implantação de sistema para geração de 

eletricidade em um estágio posterior visando sua utilização no próprio local. O evaporador foi 

projetado para tratar até 19 m³ de chorume por dia, demandando cerca de 440 m³/hora de biogás 

(com 50%, por volume, de metano) aproximadamente para tratar essa quantidade máxima de 

chorume. O biogás é queimado em um sistema especialmente projetado, no qual os gases 

quentes provenientes da queima evaporam a água presente no chorume e removem quaisquer 

outras substancias voláteis (ONYX, 2004). 

8.5. Considerações acerca do sistema proposto   

Conforme já descrito nos capítulos anteriores, o chorume gerado no aterro sanitário 

de Catalão não passa por tratamento in situ, ou seja, é transportado e colocado sob 

responsabilidade de outro órgão para tal. Pode-se argumentar que esta medida não traz maiores 

impactos, porém com uma avaliação mais criteriosa algumas questões são rapidamente 

levantadas, tais como: custos do transporte do chorume e do tratamento na ETE (valores estes 

que infelizmente não estão disponíveis em virtude do controle precário dos processos), riscos 

de contaminação ambiental em caso de acidente, a dependência de terceiros para realização do 

tratamento, dentre outros pontos a serem levantados. 

Apesar da aparente simplicidade do sistema apresentado, o mesmo apresenta vários 

fatores vantajosos em relação à situação atualmente existente no aterro sanitário de Catalão. 

Como fatores positivos da implantação do reaproveitamento de biogás para tratamento do 

chorume podem ser citados: 

a) Aproveitamento energético do biogás gerado no aterro; 

b) Redução do risco de explosão e incêndio do biogás; 

c) Maior suficiência do aterro sanitário no controle dos resíduos; 
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d) Eliminação do lançamento difuso de poluentes oriundos do chorume tratado pela 

ETE no leito do Ribeirão Pirapitinga (corpo d’água receptor); 

e) Maior suporte de informações permitindo parcerias acadêmicas com as 

instituições locais de ensino (faculdades, universidades); 

f) Possiblidade de obtenção de recursos extras oriundos de órgãos e instituições 

que promovem a sustentabilidade ambiental. 

g) Redução dos efeitos da emissão dos gases de efeito estufa no caso do biogás, 

além da redução na poluição atmosférica potencial e odores provenientes da 

evaporação do chorume, reduzindo deste modo o passivo ambiental causado pelo 

aterro; 

Referente ao item (g) listado acima, a utilização do metano ao invés da simples 

liberação do mesmo para o meio atmosférico representa um ganho considerável pois, conforme 

informações divulgadas pelo Painel Intergovernamental sobre mudanças climáticas (IPCC em 

inglês) em seus relatórios, o potencial de aquecimento global do metano é 21 vezes maior que 

o do CO2 (dióxido de carbono), agravando o efeito estufa, representando, portanto, um risco 

para todo o ecossistema terrestre. 

 

Sobre os custos financeiros, seria bastante razoável que para o aprofundamento das 

pesquisas e uma possível implantação do projeto fossem buscadas parcerias junto a órgãos 

como o Fundo Estadual do Meio Ambiente de Goiás (FEMA), que já subsidiou projetos 

elaborados anteriormente pela SEMMAC que resultaram em considerável benefício à 

sociedade catalana, como por exemplo a estruturação do viveiro de mudas nativas do cerrado e 

o Centro de Triagem de Animais Silvestres de Catalão – CETAS. Esta necessidade de apoio 

externo se dá pelo fato de que a Prefeitura Municipal possui recursos financeiros limitados, de 

modo que qualquer apoio neste sentido ajudaria a tornar mais factível a implantação do projeto 

apresentado. 
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9. CONCLUSÃO 

 

Conforme apresentado neste texto, a problemática envolvendo os resíduos sólidos 

urbanos é uma questão que afeta a sociedade em nível global, muito acima das questões 

provincianas. De um modo geral, o Brasil ainda apresenta resultados muito aquém do 

necessário, apesar do aumento dos investimentos não apenas na questão física, como a 

construção dos aterros sanitários, mas também das pesquisas que buscam aprimorar e apresentar 

novas soluções para os problemas enfrentados, da educação ambiental, além claro de um maior 

rigor no tocante às leis que regulamentam o assunto.  

Especificamente para o chorume, tema principal do trabalho, o risco ao meio 

ambiente que o mesmo representa não pode e nem deve ser negligenciado, sob pena de tornar 

inutilizáveis os recursos naturais necessários para o pleno funcionamento dos ecossistemas. 

Neste sentido, apesar da situação existente em Catalão ser melhor que a maioria dos municípios 

brasileiros, é necessário melhorar, garantindo que a operação do aterro sanitário municipal não 

continue ameaçando a salubridade do ambiente local. 

A proposta de aproveitamento do biogás para o tratamento do chorume é uma 

medida alternativa que vem no sentido de aperfeiçoar o controle ambiental atualmente 

existente, reduzindo o impacto sobre o meio atmosférico, mas principalmente agindo no sentido 

de evitar a contaminação dos recursos hídricos, tão necessários e escassos nos últimos tempos. 

A medida apresentada neste trabalho representaria uma mudança considerável na 

operação do aterro sanitário de Catalão. Contudo, faz-se necessário a obtenção de dados mais 

detalhados (custos operacionais atualizados, geração de biogás, levantamento e comparação de 

preços etc.) e em maior quantidade, outros estudos precisam ser realizados, mas principalmente 

é preciso que haja o interesse político para a sua implementação, pois o comprometimento dos 

gestores, aliado às ações da sociedade civil é imprescindível para o avanço na busca por um 

ambiente mais salubre e equilibrado para toda a sociedade.  
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