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RESUMO 
 
 
AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE SOLO E LODO DE ESTAÇÃO DE 

TRATAMENTO DE ÁGUA COMO MATERIAL DE COBERTURA E DE FUNDO EM 
CÉLULAS EXPERIMENTAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 
 

AUTORA: Juliana Scapin 
ORIENTADOR: Rinaldo José Barbosa Pinheiro 

 
 

Os lodos de estações de tratamento de água (LETAs) são classificados, de acordo com a 
NBR 10004 (ABNT, 2004), como resíduos sólidos e, portanto, devem ser reutilizados ou 
descartados de maneira ambientalmente adequada. Nessa pesquisa foram realizadas 
caracterização do LETA, do solo e da mistura solo/lodo (SL), com objetivo de avaliar sua 
utilização como material de cobertura e base no aterro sanitário de Santa Maria, RS. Em 
função da permeabilidade definiu-se que a mistura de 15% de lodo com o solo era a mais 
satisfatória. Para avaliar o comportamento desta mistura foram construídas duas células 
experimentais (lisímetros) de tubos de concreto armado, com 1,5 m de diâmetro e 3 m de 
altura, cada, perfazendo um volume de 4,20 m³, preenchidos com resíduos sólidos urbanos 
previamente caracterizados e posteriormente compactados. Em um dos lisímetros (L1-SL15) 
foi utilizada mistura solo-lodo como camadas de impermeabilização de fundo e de cobertura 
com massa específica aparente seca máxima de 1235 Kg/m³; no outro lisímetro (L2) essas 
camadas foram executadas, utilizando solo, com massa específica aparente seca máxima 
de 1437 Kg/m³. Estas células experimentais foram instrumentadas para medir a 
temperatura, lixiviado, gases, recalques e os processos de degradação ao longo de 677 
dias. Nas amostras coletadas, do interior dos lisímetros, a umidade dos resíduos no 
L1(SL15) variou entre 53% e 214% e o pH entre 6,8 e 8, no L2 essa variação de umidade 
ficou entre 49% e 194% e pH entre 4,6 e 7,5. A temperatura no interior da massa de 
resíduos foi medida nas profundidades de 50 cm, 130 cm e 218 cm e registraram, 
respectivamente, temperaturas médias de 26ºC, 27,5ºC e 26ºC. A temperatura ambiente 
variou entre 6°C e 35°C, com temperatura média de 22°C. Os resultados das análises dos 
dois lisímetros foram comparados entre si com objetivo de avaliar se o emprego do lodo 
altera ou não, significativamente, os parâmetros analisados. Os recalques medidos da 
massa de resíduos, em média, foram de 271,5 mm em L1(SL15) e 202 mm em L2. As 
curvas de recalque foram modeladas com empego de 8 modelos de previsão de recalques, 
sendo que os modelos que apresentaram o melhor ajuste foram de Bjarngard e Edgers 
(1990) e de Gourc, Staub e Conte (2010). Os recalques no L1(SL15) foram ligeiramente 
superiores aos medidos em L2, porém, estatisticamente, não houve diferenciação das 
médias dos recalques entre eles, com probabilidade de erro de 5%. Dentre as conclusões 
obtidas há evidências de que o lodo não tenha provocado alterações nos parâmetros 
químicos, físicos e biológicos do lixiviado produzido em L1(SL15), portanto esta mistura 
avaliada pode ser utilizada na base e cobertura em aterros sanitários. 
 

  
Palavras chave: Lodo de estação de tratamento. Recalques. Lisímetros. Modelos de 
compressibilidade. 
 
 

 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

 

EVALUATION OF THE USE OF SOIL AND SLUDGE FROM WATER 
TREATMENT PLANTS AS COVER AND LINER MATERIAL IN URBAN SOLID 

WASTE EXPERIMENTAL CELLS 
 
 

AUTHOR: Juliana Scapin 
ADVISOR: Rinaldo José Barbosa Pinheiro 

 
 

Sludge from water treatment plants (LETAs) are classified, according to NBR 10004 (ABNT, 
2004), as solid waste and, therefore, must be reused or disposed of in an environmentally 
appropriate manner. In this research, LETA, soil and soil/sludge (SL) characterization were 
carried out, aiming to evaluate its use as cover and liner material in the landfill in Santa 
Maria, RS. Due to the permeability it was defined that the mixture of 15% of sludge with the 
soil was the most satisfactory. To evaluate the behavior of this mixture, two experimental 
cells (lysimeters) were constructed of reinforced concrete tubes, 1.5 m in diameter and 3 m 
high, each, making a volume of 4.20 m³, filled with solid urban waste previously 
characterized and then compressed. In one of the lysimeters (L1-SL15), a soil-sludge 
mixture was used as waterproofing in both cover and liner layers with a maximum dry density 
of 1235 Kg/m³; in the other lysimeter (L2) these layers were made using soil, with a 
maximum dry density of 1437 Kg/m³. These experimental cells were instrumented to 
measure the temperature, leachate, gases, settlements and the degradation processes over 
677 days. In the samples collected from the interior of the lysimeters, the humidity of the 
residues in L1 (SL15) varied between 53% and 214% and the pH between 6.8 and 8, in L2 
this variation of humidity was between 49% and 194% and pH between 4.6 and 7.5. The 
temperature inside the mass of waste was measured at depths of 50 cm, 130 cm and 218 
cm and resulted in, respectively, average temperatures of 26ºC, 27.5ºC and 26ºC. The 
ambient temperature varied between 6°C and 35°C, with an average temperature of 22°C. 
The results of the analysis of the two lysimeters were compared with each other in order to 
assess whether the use of the sludge significantly altered the analyzed parameters. The 
measured settlements of the mass of waste, on average, were 271.5 mm in L1 (SL15) and 
202 mm in L2. The settlement curves were modeled using eight settlement prediction 
models, and the models that presented the best fit were those of Bjarngard and Edgers 
(1990) and Gourc, Staub and Conte (2010). The settlements in L1 (SL15) were slightly 
higher than those measured in L2, however, statistically, there was no differentiation 
between the averages of settlements between them, with a probability of error of 5%. Among 
the drawn conclusions, there is evidence that the sludge did not cause changes in the 
chemical, physical and biological parameters of the leachate produced in L1 (SL15), so this 
evaluated mixture can be used as cover and liner material in landfills. 
 

  
Keywords: Treatment plant sludge. Settlements. Lysimeters. Compressibility models. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O crescente aumento da demanda por água potável no Brasil e no mundo, 

seja devido ao aumento da população ou por exigência de cumprimento das leis 

relativas às políticas públicas de saneamento, tem impactos positivos sobre a saúde 

devido à distribuição de água com qualidade, porém, apresenta impactos negativos 

quanto ao aumento na produção dos lodos produzidos pelas estações de tratamento 

de água (ETAs), principalmente quando esses lodos não possuem o destino final 

adequado. 

Poucas são as ETAs no Brasil que destinam seus lodos para aterros 

licenciados pelos órgãos ambientais. A maioria delas ainda descarta seus resíduos 

em corpos d’água próximos, provocando danos à saúde humana e ao meio 

ambiente. Os lodos são ricos em matéria orgânica, produtos químicos, sedimentos, 

algas, bactérias e microorganismos que, em alta concentração, modificam o meio e 

alteram a qualidade dos recursos hídricos (BOSCOV, 2008). É crescente a 

preocupação com o destino adequado dado aos lodos de ETAs, tanto em projetos 

de novos sistemas como em sistemas já existentes que não contemplam o seu 

recolhimento (RICHTER, 2009). 

No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição 

Federal e pela Lei Nº 11.445, de 5 de Janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes 

nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico, 

bem como prevê a elaboração do Plano Nacional de Saneamento Básico (PNSB). O 

Plano é definido como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. 

De acordo com o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB, 2014) 

que aborda os quatro eixos do saneamento, as demandas da população impactam 

na quantidade e na qualidade dos recursos hídricos, principalmente devido à 

implantação incompleta das ações de saneamento, prática usual no país. Nesse 

sentido, pode-se considerar como implantação incompleta das ações de 

saneamento, o descaso com os lodos gerados pelas ETAs que são descartados, 

muitas vezes, sem qualquer tipo de tratamento prévio. Segundo Cordeiro (2001), 

alguns trabalhos brasileiros evidenciam o potencial poluente dos resíduos gerados 

nos decantadores de ETAs convencionais. Estes trabalhos mostraram que a 
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disposição de lodos em corpo de água pode provocar alterações prejudiciais ao 

meio ambiente (CORDEIRO, 1993; CORDEIRO E CAMPOS, 1999; BARBOSA, 

2000). 

Essa pesquisa teve como objetivo geral avaliar a aplicabilidade da mistura de 

solo com lodo proveniente da ETA da Companhia Riograndense de Saneamento da 

cidade de Santa Maria, RS, para uso como material de impermeabilização de fundo 

e de cobertura em aterro sanitário de resíduo sólido urbano.  

Como os lodos são classificados como resíduos sólidos pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), NBR 10004 (2004), além da possibilidade de 

descarte correto, considerando a reutilização desse resíduo, seriam reduzidos ainda 

os impactos de poluição com o descarte inadequado desse material, os custos com 

transporte para aterro devidamente licenciado, bem como impactos ambientais e 

custos com extração de argilas atualmente utilizadas para esse fim. 

O projeto contemplou a construção de dois lisímetros, em anéis de concreto e 

assentes sobre laje de concreto armado, preenchidos com resíduos sólidos urbanos. 

Um dos lisímetros foi impermeabilizado com lodo de ETA e o outro com material 

(solo) já utilizado tradicionalmente no aterro sanitário da cidade. 

O comportamento dos dois lisímetros foi comparado para avaliação da 

possibilidade de uso do lodo de ETA como material de cobertura e de fundo nos 

aterros. Considerando a grande quantidade de material necessário para cobertura e 

fundo de uma célula de aterro sanitário e a quantidade de lodo produzida em uma 

ETA, a mistura desses materiais foi considerada. 

Foi realizada caracterização dos materiais: solo, lodo e resíduos, bem como 

implementados instrumentação e monitoramento dos lisímetros em operação, 

considerando a produção de lixiviados, emissão dos gases, degradação e 

compressibilidade dos resíduos. 

A pesquisa teve como objetivos específicos: 

(a) Avaliar as misturas de solo local com o lodo da ETA, nas proporções 

15%, 25%, 35% e 50% de lodo na mistura, para utilização como camada de 

cobertura e impermeabilização de fundo; 

(b) Avaliar se a mistura com lodo a ser utilizada em um dos lisímetros 

exerce influência sobre os parâmetros monitorados, principalmente sobre a 

produção de lixiviados e a compressibilidade dos resíduos; 
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(c) Analisar os recalques gerados nos lisímetros e comparar com os 

modelos de previsão de recalques. 

(d) Avaliar se o lodo pode ser aplicado como camada de cobertura e 

impermeabilização de fundo em aterro sanitário de resíduo sólido urbano. 

A tese se divide em 5 capítulos, acrescida de um item final onde constam as 

referências bibliográficas. O Capítulo 1 faz uma introdução sobre o assunto e aborda 

os objetivos e procedimentos adotados na pesquisa.  

O Capítulo 2 aborda conceitos e características de estações de tratamento de 

água, lodos gerados nessas estações e exemplos de aplicação desses lodos. Traz 

ainda conceitos e características gerais sobre aterros sanitários e resíduos sólidos 

urbanos, suas propriedades físicas, químicas e biológicas, bem como os recalques 

gerados nesses aterros. E por fim, traz uma revisão sobre diferentes células 

experimentais instrumentadas e sua contribuição nas pesquisas para aproximar 

dados de laboratório aos dados de campo, bem como justificar a construção de 2 

lisímetros na pesquisa. 

O Capítulo 3 descreve os materiais utilizados, os métodos empregados, a 

forma de construção, instrumentação e o monitoramento dos lisímetros construídos.  

Os resultados e a discussão dos dados do monitoramento dos lisímetros 

operados ao longo de 677 dias são apresentados no Capítulo 4. Finalmente, o 

Capítulo 5 aborda as principais conclusões desta tese e propõe sugestões para 

futuras pesquisas. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Esse capítulo trata do embasamento técnico e científico para abordar os 

principais aspectos envolvidos nesse estudo, pois a partir de trabalhos e pesquisas 

já realizadas, pode-se ratificar a importância do tema proposto. A abordagem foi 

realizada dando ênfase ao estudo dos lodos ou resíduos gerados nas estações de 

tratamento de água (ETAs), os tipos de estações de tratamento de água e os 

coagulantes utilizados, a destinação dos lodos gerados por essas estações de 

tratamento, e finalmente, a construção de células experimentais ou lisímetros 

construídos simulando aterros sanitários.    

 

2.1 LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (LETAS) 

 

A ABNT (NBR 10004, 2004), que trata da classificação dos resíduos sólidos, 

considera os lodos provenientes de estações de tratamento de água (LETAs) como 

resíduos sólidos, Classe II A (não perigoso e não inerte) e para tais devem ser 

gerenciados de acordo com a Lei 12.305/2010, que institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. A referida Lei preconiza, entre outros, que os resíduos devem ter 

uma destinação ambientalmente adequada e os rejeitos devem ser destinados aos 

aterros. Resíduos não inertes possuem propriedades de biodegradabilidade, 

combustibilidade ou solubilidade em água já os inertes quando submetidos ao 

contato com água nenhum de seus constituintes solubilizam a concentrações 

superiores aos padrões de potabilidade da água. 

As estações de tratamento de água têm sido projetadas seguindo um padrão 

em que a preocupação com o produto final é de extrema relevância. No entanto, 

como a qualidade da água bruta está cada vez mais comprometida, acaba exigindo 

maiores concentrações de produtos químicos para o tratamento, o que tem gerado 

um acréscimo na produção de rejeitos, podendo ser citado o lodo gerado nos 

decantadores e na lavagem de filtros (CORDEIRO, 2001). 

As ETAs têm por objetivo remover substâncias indesejáveis presentes na 

água bruta e adequá-la ao consumo humano e aos parâmetros de potabilidade 

definidos na Portaria de Consolidação nº 5 (Ministério da Saúde, 2017). A referida 

Portaria limita, por exemplo, a quantidade de Alumínio e Ferro, em 0,2 mg/L e 0,3 

mg/L, respectivamente, que podem estar presentes na água para consumo humano. 
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O Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) por meio da Resolução 430 de 

2011 estabelece que, quanto ao lançamento de efluentes em águas doces, os 

limites de Alumínio e Ferro dissolvidos para as classes 1 e 2 são de 0,1 mg/L Al e 

0,3 mg/L Fe; e para a classe 3 os limites de Alumínio e Ferro dissolvidos são de 0,2 

mg/L Al e 5,0 mg/L Fe. 

Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2020) indica 

que, no ano de 2017, foram distribuídos 46.172.761 m³ diários de água no Brasil, 

destes, foram totalmente tratados para consumo da população 94,21% e em 5,79% 

(2.527.219 m³) não havia nenhum tipo de tratamento. Ainda de acordo com o IBGE, 

do total de água distribuída por dia no Brasil, 59,21% (32.795.766 m³) passavam 

pelo processo de tratamento completo do tipo convencional, composto por 

floculação, decantação, filtração e desinfecção. 

Os projetos das estações de tratamento de água (ETAs) devem considerar 

aspectos construtivos, facilidade de operação do sistema e custos de implantação 

bem como de operação da estação. Com objetivo de reduzir ou remover substâncias 

presentes na água bruta as ETAs devem tornar adequados para consumo os 

parâmetros físicos, principalmente cor e turbidez, e podem ser classificadas, de 

acordo com o processo de tratamento, em três categorias: estações de tratamento 

convencionais, estações de filtração direta e estações de flotação de ar dissolvido. 

(RICHTER, 2009). 

De acordo com Richter (2009), a cor e a turbidez na água bruta são 

provocadas pela presença das mais variadas substâncias que podem estar em 

suspensão, dissolvidas ou em forma de coloides. Nas estações convencionais, são 

utilizados processos de pré-tratamento químico (mistura rápida), além da floculação, 

decantação e filtração com objetivo de remover essas substâncias. 

O CONAMA, por meio da Resolução 357 de 2005, complementada e alterada 

pela Resolução 430 de 2011, classifica as águas considerando a qualidade 

requerida para o uso e indica seu respectivo tratamento para abastecimento e 

consumo humano, conforme a Tabela 2.1. 
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Tabela 2.1 – Classificação dos cursos d’água e tratamento de água requerido 
segundo CONAMA 357 (2005). 

 

Classificação Tratamento Descrição 

Classe Especial Desinfecção 
remoção ou inativação de organismos 
potencialmente patogênicos. 

Classe 1 Tratamento Simplificado 
clarificação por meio de filtração e 
desinfecção e correção de pH quando 
necessário. 

Classe 2 Tratamento Convencional 

tratamento convencional: clarificação 
com utilização de coagulação e 
floculação, seguida de desinfecção e 
correção de pH. 

Classe 3 
Tratamento Convencional 

ou Avançado 

técnicas de remoção e/ou inativação de 
constituintes refratários aos processos 
convencionais de tratamento, os quais 
podem conferir a água características, 
tais como: cor, odor, sabor, atividade 
tóxica ou patogênica. 

Fonte: Resolução CONAMA 357 (2005). 

 

De acordo com Libânio (2010) a denominação para tratamento convencional 

da água, surgiu em 1890, nos Estados Unidos, quando foi necessária etapa de 

clarificação precedendo à filtração, para as águas do Rio Ohio. A partir de então, a 

tecnologia denominada convencional passou a utilizar coagulantes na unidade de 

mistura rápida do sistema, seguida de floculação, sedimentação e filtração.  

A coagulação consiste em desestabilizar as partículas coloidais e suspensas 

na água com adição de sais de ferro ou de alumínio. No meio aquoso, os íons 

positivos de ferro ou de alumínio formam fortes ligações com os átomos de oxigênio, 

liberando os átomos de hidrogênio e reduzindo o pH. Formam-se, então, as 

espécies hidrolisadas de ferro ou alumínio que, em contato com as impurezas 

presentes, provocam uma desestabilização ou envolvimento nos precipitados. Com 

a colisão das partículas desestabilizadas se formam os flocos, de maior peso, que 

poderão ser removidos da água por processos de sedimentação, flotação e filtração, 

conferindo maior qualidade à água para consumo (LIBÂNIO, 2010). 

Para Libânio (2010), o tipo de coagulante utilizado deve ter “capacidade de 

produzir precipitados e espécies hidrolisadas em dissociação no meio aquoso, 

capazes de desestabilizar ou envolver as partículas suspensas e coloidais presentes 

nas águas naturais”. Ainda de acordo com Libânio et al (1997), Pavanelli (2001) e 

Libânio (2010) os coagulantes usualmente empregados nas ETAs são os sais de 
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alumínio e de ferro, o cloreto de polialumínio ou hidroxicloreto de alumínio (PAC – 

Poly Aluminium Chloride) e os polímeros orgânicos. Esses últimos são utilizados 

como auxiliares no processo de coagulação. A Tabela 2.2 apresenta os principais 

coagulantes e suas características. 

Libânio (2010) destaca que muitos estudos realizados indicam uma maior 

eficiência na coagulação com uso do cloreto férrico como coagulante quando 

comparado ao sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio, segundo o autor, além do 

menor custo pode ser mais facilmente encontrado, ao passo que o cloreto férrico 

apesar de indicar maior eficiência, existe a possibilidade de provocar corrosões nas 

tubulações do sistema. Pavanelli (2001) ao estudar quatro coagulantes: sulfato de 

alumínio, cloreto férrico, hidroxicloreto de alumínio e sulfato férrico verificou que o 

hidroxicloreto de alumínio (PAC - sal de alumínio pré polimerizado) apresenta 

vantagens na floculação em relação aos demais coagulantes inorgânicos. Para o 

autor, na remoção de substâncias coloidais da água, por exemplo, o PAC apresenta 

eficácia superior a 1,5 a 2,5 vezes a eficácia de outros sais de alumínio. 

 

Tabela 2.2 – Características dos principais coagulantes utilizados em ETAs. 
 

Nome 
comercial 

Composição 
típica 

Al2O3 ou 
Fe(%) 

Dosagens 
usuais (mg/L) 

Massa 
específica 

(Kg/m³) 

Disponibili- 
dade 

Sulfato de 
alumínio 

Al2(SO4)3.nH2O 8,3 a 17,1 10 a 60 600 a 1400 Sólido ou líquido 

Cloreto férrico FeCl3.6H2O 12 a 14 5 a 40 1425 
Líquido  

(39 a 45%) 

Sulfato ferroso 
clorado 

FeSO4.7 H2O 10 a 12,5 5 a 25 1470 
Líquido  

(16 a 20%) 

Sulfato férrico FeSO4.9 H2O  5 a 40 1530 a 1600 
Sólido e Líquido 

(17%) 

Cloreto de 
polialumínio 

Aln(OH)m Cl3 6 a 10,5 < 10 900 Sólido 

Fonte: Libânio (2010). 
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Segundo Richter (2001) e Cordeiro (2001) os rejeitos de ETAs são compostos 

basicamente de partículas de solo, material orgânico incorporado à água bruta e 

subprodutos gerados da adição de produtos químicos e água. Ao utiilizar o 

coagulante sulfato de alumínio produz-se um lodo gelatinoso, não newtoniano, 

formado por sólidos ricos em hidróxido de alumínio, partículas inorgânicas e 

orgânicas, coloides, bactérias e outros organismos. Os sólidos totais nos tanques de 

decantação podem variar de 1.000 mg/L a 40.000 mg/L, e destes, entre 75% a 90% 

estão sob a forma de sólidos suspensos e 20% a 35% sob a forma de sólidos 

voláteis (RICHTER, 2001). 

A utilização de sulfato de alumínio como coagulante, segundo Ricther (2001), 

facilita a sedimentação, no entanto, produz um grande volume de lodo com baixo 

teor de sólidos. A eficiência do processo de desidratação do lodo tem relação direta 

entre a quantidade de coagulante aplicada e a quantidade de sólidos presentes no 

lodo. Os lodos de águas com alta turbidez e dosagens menores de hidróxido de 

alumínio compactam mais facilmente do que aqueles oriundos de águas de baixa 

turbidez e que exigem maiores quantidades de hidróxido de alumínio. A Figura 2.1 

mostra a limpeza de um decantador tradicional de uma estação de tratamento de 

água. 

 

Figura 2.1 - Limpeza dos decantadores tradicionais em ETAs (ACHON, 2008). 
 

  

Fonte: Achon (2008). 
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2.2 TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

  

Em geral, as pesquisas no Brasil, tradicionalmente, têm se preocupado com os 

resíduos gerados em estações de tratamento de esgoto (ETEs), e pouco tem sido 

estudado os rejeitos produzidos nas estações de tratamento de água (ETAs). 

Segundo a Associação Brasileira de Engenharia Ambiental (ABES) existem milhares 

de ETAS, convencionais ou tradicionais, que empregam a coagulação, floculação, 

sedimentação e filtração. Esses sistemas geram rejeitos nos decantadores e nos 

filtros (CORDEIRO, 1999; CORDEIRO, 2001). 

No caso dos rejeitos dos decantadores (foco desta pesquisa), os lodos são 

enquadrados como resíduos sólidos pela NBR 10004 (2004) e, portanto, devem ser 

tratados e dispostos dentro dos critérios da normativa brasileira. Os resíduos 

gerados apresentam-se com teores de umidade elevados, geralmente superiores a 

95% (base úmida), estando, de maneira geral, na forma fluida. Portanto, para utilizar 

esse resíduo, o ideal seria a redução de seu volume para que o mesmo possa 

reduzir os custos de transporte, disposição final e os riscos de poluição ambiental 

(CORDEIRO, 1999). 

A redução de volume dos lodos de ETAs tem sido realizada por alguns 

métodos tradicionais já consolidados, com a remoção da água livre e nos interstícios 

dos sólidos, sendo classificados em naturais e mecânicos (CORDEIRO, 1999a). 

Destacam-se como métodos naturais os leitos de secagem e lagoas de lodo 

(CORDEIRO, 1999b); e mecânicos as centrífugas, filtro-prensa, filtro a vácuo (REALI 

e PATRIZZI, 1999; REALI, PATRIZZI e CORDEIRO, 1999). Sistemas de 

recuperação de produtos químicos, descargas em sistemas de esgotos sanitários 

(DI BERNARDO, CARVALHO e SCALIZE, 1999) e sistemas inovadores tem sido 

desenvolvidos nos EUA e Europa (MURRAY e DILLON, 1994; CORNWEELL e 

KOPPERS, 1990). 

Segundo Reali (1999) no que se refere à destinação final do lodo de ETAs, há 

várias opções possíveis de serem adotadas, dependendo da análise de viabilidade 

técnica, econômica e ambiental para cada caso. Diversas pesquisas vêm sendo 

realizadas visando alternativas para destinação desse material, tais como: 

disposição em aterros sanitários, co-disposição com biossólidos (DI BERNARDO, 

CARVALHO e SCALIZE, 1999), disposição controlada em certos tipos de solos, 

aplicações industriais diversas, incineração dos resíduos, e outras novas aplicações. 
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Achon e Cordeiro (2015) analisaram 22 ETAs em 15 munícipios do Estado de 

São Paulo e verificaram que apenas 9% delas destinam o lodo desaguado para 

aterro industrial, 5% tem como destino final a ETE e 86% depositam o lodo em 

corpos d’água sem qualquer tratamento prévio.  

A disposição dos lodos provenientes das ETAs, de acordo com Richter 

(2001), é uma das tarefas mais difíceis para o administrador do serviço de água, 

pois implica custos elevados e destinação ambientalmente adequada. O autor cita 

como alternativas de disposição empregadas: lançamento em cursos de água, 

lagoas e mares, em redes de esgotamento sanitário, aplicação no solo e em aterros. 

As alternativas de disposição adequada dos lodos de ETAs dependem de diversos 

fatores técnicos, econômicos e ambientais envolvidos, mas, principalmente, das 

características do lodo gerado, as quais dependem, entre outros, da qualidade da 

água bruta, sistema de tratamento, operação do sistema de tratamento, dosagem e 

tipo de produtos químicos empregados (WAGNER e PEDROSO, 2014). 

Conforme o Seminário Nacional sobre Tratamento, Disposição e Usos 

Benéficos dos Lodos de ETAs, realizado pelo Instituto de Engenharia de São Paulo 

(2008), foi observado, em relação à disposição em aterros, que:  

(a) o lodo da ETA pode migrar pelos vazios dos resíduos domiciliares e 

colmatar os drenos, pode ainda acomodar-se na base das células criando 

zonas instáveis, reduzir a resistência e conter os percolados (líquidos e 

gasosos);  

(b) o lodo poderia ser usado juntamente com solo, como cobertura diária de 

células, sem provocar alteração na biodegradabilidade do resíduo sólido 

domiciliar, porém, devem ser realizadas pesquisas para aplicação dessa 

solução (tema estudado nesta tese); 

(c)  lodos de ETAs, que empregam sal de alumínio como coagulante, com 

grandes quantidades de resíduos sólidos orgânicos, podem produzir ácidos 

graxos voláteis, reduzir o pH e favorecer a lixiviação do alumínio. 

Di Bernardo, Dantas e Voltan (2012) descreveram sobre a disposição de 

lodos em aterro sanitário e aterro exclusivo para esse fim; sobre a incorporação do 

lodo de ETA na construção de artefatos de concreto, cimento e argila; sobre a 

disposição de lodos de estações de tratamento de água (ETAs) e estações de 

tratamento de esgotos (ETEs); entre outros. De acordo com os autores a disposição 

de lodo em aterro sanitário delega ao administrador do aterro o gerenciamento 
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desse resíduo, porém as desvantagens dessa prática se apresentam com custos 

elevados e possíveis impactos ambientais associados. No que tange à construção 

de um aterro exclusivo para dispor os lodos, pode-se destacar o controle ambiental e 

posterior aproveitamento do resíduo, porém o gerenciamento do resíduo passa a ser 

de responsabilidade do administrador da ETA. Em ambos os casos é importante que 

o adensamento e o desaguamento do lodo sejam realizados de maneira eficiente 

para reduzir custos e impactos ambientais (DI BERNARDO et al., 2009 apud DI 

BERNARDO, DANTAS e VOLTAN, 2012). 

Para Montalvan (2016) não existem dados atuais referentes ao aumento ou à 

diminuição do descarte inadequado de lodos de ETA no Brasil, pois ao mesmo 

tempo que houve aumento da produção de água tratada pelas ETAs nos últimos 

anos, houve também destinação desses lodos por parte de algumas ETAs para 

aterros ou estações de tratamento devido à legislação ambiental estar cada vez 

mais rigorosa 

 

2.3 CARACTERIZAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DOS LODOS DE ETAS 

CONVENCIONAIS 

 

Reali (1999) apresenta algumas considerações acerca das características 

qualitativas dos componentes presentes nos lodos de ETAs convencionais. A Figura 

2.2 apresenta um dos modelos qualitativos que procuram definir as diversas frações 

de água presentes nos lodos.  

Os lodos consistem em uma combinação entre uma fase sólida com certa 

quantidade de líquido. Sendo que o comportamento deste líquido não se apresenta 

com o mesmo comportamento da água em estado natural. A água no lodo se 

encontra em diferentes formas físicas, que acaba influenciando a separação da fase 

líquida da sólida (REALI, 1999). Portanto, de acordo com o modelo, temos a água 

livre que não está associada às partículas sólidas; água intersticial ou capilar que 

está ligada mecanicamente, retida nos interstícios dos flocos; água vicinal formada 

por múltiplas camadas de moléculas ligadas, às quais se encontram presas na 

superfície da partícula através de pontes de hidrogênio; e água de hidratação que 

está ligada quimicamente à superfície das partículas sólidas. 
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Figura 2.2 - Esquema da distribuição de água no floco de lodo (SMOLLEN E 
KAFAAR, 1994 APUD REALI, 1999). 

 

Fonte: Smollen e Kafaar, 1994 apud Reali, 1999. 

 

Um dos parâmetros importantes para caracterização do lodo de ETAs é a 

densidade úmida. Este parâmetro é função inversa do teor de umidade do lodo, 

podendo ser calculada com a equação 2.1, válida para todos os lodos com 

concentrações de sólidos totais, em peso, menores que 50%. 

 

 

 

Os principais parâmetros físico-químicos e biológicos usualmente adotados 

para caracterização de lodos de ETA são, entre outros, sólidos totais (ST), sólidos 

voláteis (SV), sólidos suspensos totais (SST), sólidos suspensos voláteis (SSV), pH, 

demanda bioquímica de oxigênio (DBO5), demanda química de oxigênio (DQO), 

concentração dos principais íons metálicos de interesse (Al, Fe, Mn, Cd, Hg, Pb, Cr, 

Cu, etc.), concentração de fósforo total (P), nitrogênio total kjeldahl (NTK); além de 

índices bacteriológicos e biológicos de interesse sanitário (CORDEIRO, 1999; 

REALI, 1999). 

A Tabela 2.3 apresenta os principais parâmetros físico-químicos encontrados 

em lodos de ETAs brasileiras (CORDEIRO, 1999; WAGNER e PEDROSO, 2014). 

Observa-se, pelos dados, que existe uma grande diferença entre os lodos gerados 
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em ETAs, mostrando que os problemas devem ser resolvidos de forma 

individualizada, pois os parâmetros variam em função da qualidade da água bruta, 

do tipo e dosagem dos produtos químicos e da destinação a ser dada.  

 

Tabela 2.3 – Caracterização dos lodos e concentração de metais presentes 
na fase sólida dos lodos de ETAs (CORDEIRO, 1999; WAGNER e PEDROSO, 

2014). 
 

 
Cordeiro  

(1999) 
Lombardi 

(2009) 
Sena 
(2011) 

Silveira 
(2012) 

DBO (mg/L) 173 - 449 - - - 

DQO (mg/L) 140 – 5.450 83 – 206 2.483– 15.985 814,5 – 2.540 

Ph 7,2 - 8,93 8,70 – 8,85 5,4 – 7,0 - 

DQO (mg/L) 140 – 5.450 83 – 206 2.483– 15.985 814,5 – 2.540 

ST (mg/L) 1.620 – 58.630 1.132 – 2.120 2.596– 77.280 9.150 – 12.790 

STV (mg/L) 7.951 - - - 

SST (mg/L) 27.891 - - - 

SSV (mg/L) 5.857 - - - 

NTK (mg/L) 280 - - - 

Al (mg/L) 2,16 – 11.100 < 0,01 3 – 8.749 237,6 – 757,7 

Fe (mg/L) 214 – 5.000 90,60 – 282 652– 195.631 324,30 – 545,60 

Zn (mg/L) 0,10 – 48,53 0,44 – 1,68 1,970– 109,700 0,42 – 0,55 

Pb (mg/L) 0 – 1,60 < 0,001 0,050– 33,500 0 – 0,41 

Cd (mg/L) 0 – 0,27 < 0,0006 0,003 – 8,574 0 

Ni (mg/L) 0 – 1,80 < 0,008 0,250 – 0,380 0,094 – 0,10 

Fe (mg/L) 214 – 5.000 90,60 – 282 652– 195.631 324,30 – 545,60 

Mn (mg/L) 3,33 – 60 0,92 - 2,80 15,06– 3.290,10 7,72 – 13,71 

Cu (mg/L) 1,70 – 2,06 0,09 – 0,18 2,520– 1.167,40 0,60 – 1,29 

Cr (mg/L) 0,19 – 1,58 0,08 -0,12 0,250– 34,830 0,24 – 0,34 

 
Fonte: Cordeiro (1999); Wagner e Pedroso (2014). 
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Diversos autores tem determinado a composição química dos lodos por meio 

de análises de fluorescência de raios X, conforme apresentado na Tabela 2.4 

(BASIM, 1999; SANTOS et al., 2000; TARTARI et al., 2011; WATANABE, 2011; 

SANTOS, SILVA E SILVA, 2016; MONTALVAN, 2016; KNIERIM, 2020). Na mesma 

tabela ainda são apresentados os resultados dos ensaios de perda ao fogo (PF). 

Analisando a porcentagem dos óxidos obtidos, verifica-se que os lodos são 

compostos formados predominantemente de alumínio (Al2O3), ferro (Fe2O3) e sílica 

(SiO2), refletindo a natureza do coagulante e das frações dos sólidos.     

 

Tabela 2.4 - Resumo dos principais parâmetros obtidos nos ensaios de 
fluorescência de raios X, em lodo de ETA, por diversos autores. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Al2O3 16,99 7,49 28,46 31,71 22,30 31,60 24,00 16,50 8,89 14,74 

Fe2O3 5,69 4,41 3,64 12,79 6,60 18,60 4,90 11,10 46,0 15,49 

SiO2 10,37 9,20 9,15 35,92 34,8 24,10 44,00 17,80 18,3 20,45 

TiO2 0,36 0,39 0,08 1,10 0,94 2,20 0,40 0,60 0,42 0,55 

CaO 7,00 38,05 1,43 0,10 0,40 - 1,20 0,44 1,59 - 

SO3 1,72 0,85 2,15 - - 2,80 - - 0,24 1,34 

MnO2 1,77 0,21 4,64 0,09 0,17 - - 0,39 0,21 - 

CuO 0,33 0,02 0,03 - - - - - 0,12 - 

ZnO 0,03 0,02 0,03 - - - - - 0,02 - 

PbO 0,03 traços 0,01 - - - - - 0,01 - 

K2O - - - 0,58 - 0,30 1,60 0,72 1,00 - 

MgO 0,88 0,52 0,22 0,37 0,69 - 1,10 - 0,44 1,47 

Na2O - - - 0,06 0,23 - 1,30 - 0,10 13,3 

P2O5 0,97 0,24 0,81 0,35  - 0,44 0,34 0,25 0,51 

PF - - - 16,93 27,99 20,40 9 a 26 - 22,00 56,93 

1 - Monmouth, Nova Jérsei (BASIM, 1999); 2 Boonton, Nova Jérsei (BASIM, 1999); 3 - Wanaque, 
Nova Jérsei (BASIM, 1999); 4 – Campo dos Goytacazez, RJ (OLIVEIRA et al., 2004); 5 – São 
Leopoldo, RS (SANTOS et al, 2000); 6 - Foz do Iguaçu, PR (TARTARI, et al, 2011); 7 – Hitachi, Japão 
(WATANABE, 2011); 8 – Caçapava do Sul, RS (Santos, Silva e Silva, 2016); 9 – Cubatão, SP 
(MONTALVAN, 2016); 10 – Santa Maria, RS (KNIERIM, 2020). 

 

A difração de raios X é uma técnica muito utilizada na determinação de fases 

cristalinas, pois, na maior parte dos sólidos, os átomos se ordenam em planos 

cristalinos, separados entre si por distâncias da mesma ordem de grandeza dos 

comprimentos de onda dos raios X (SCAPIN, 2003).  
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A composição mineralógica do lodo encontrada é apresentada considerando 

a pesquisa de alguns autores: quartzo (SiO2), grafite (C), alumina (Al2O3) na ETA 

HWD (BASIM, 1999); quartzo (SiO2), grafite (C), calcita (CaCO3) e Hercinita 

(FeAl2O4) na ETA JCD (BASIM, 1999); quartzo (SiO2), grafite (C), alumina (Al2O3), 

rodocrosita (MnCO3) e ringwoodita ((MgFe)2SiO4) na ETA WQD (BASIM, 1999); 

quartzo (SiO2), caulinita (Al4SiO4O10(OH)8) e hematita (Fe2O3) – (TARTARI et al., 

2011); quartzo (SiO2) e alumina (Al2O3) -  (Watanabe, 2011); quartzo (SiO2), goethita 

(FeO(OH)), muscovita (KAl2(AlSi3O10)(OH)2) e caulinita (Al2Si2O5(OH)4) – 

(Montalvan, 2016). 

Montalvan (2016) descreve que os lodos são compostos por produtos 

químicos e matéria orgânica, porém, predominantemente por solos, frações de areia, 

silte e argila que compõe o solo da região e que são carreadas para dentro das 

adutoras, portanto, o quartzo (SiO2) é o mineral presente na grande maioria dos 

casos. 

 

2.4 APLICAÇÃO DE LODO DE ETA EM ENGENHARIA 

 

A Tabela 2.5 apresenta um resumo dos trabalhos encontrados na literatura 

internacional e nacional sobre a utilização de lodo de ETA para aterros, cobertura de 

aterros sanitários, pavimentação, e outras aplicações em engenharia. 

Wang, Hull e Jao (1992) destacam que as propriedades geotécnicas 

fundamentais a serem investigadas para uso de lodos de ETA em aterros são: 

compactação, compressibilidade e resistência ao cisalhamento. Os autores 

investigaram um lodo proveniente da ETA de Chesapeake, na Virgínia (EUA), cujo 

coagulante utilizado era alumínio, e realizaram ensaios com o lodo natural, com 

adição de solo local, com adição de cal e com adição de cinza volante. O lodo 

natural continha umidade inicial de 714% e sua composição era de 66% de 

partículas de silte, seguidas de 20% de argila. A adição de cal e cinza volante não 

alteraram o comportamento nos ensaios de compactação, porém melhoraram a 

plasticidade, compressibilidade e resistência ao cisalhamento. Os autores sugerem 

outros estudos para desidratação do lodo e uso de outros aditivos para melhorar o 

desempenho do material de cobertura para uso em aterros sanitários. 
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Tabela 2.5 - Resumo de aplicação do lodo por diferentes autores. 
 

Autor Pais Material Aplicação 

Wang, Hull e Jao (1992) EUA 
Lodo ETA, Solo 

Cal, Cinza volante 
Cobertura de aterro 

Xia (1994) EUA Lodo ETA 
Aterro para resíduos de 

ETA 

Basim (1999) EUA Lodo ETA Aterros 

Fadanelli e Wiechet 
(2010) 

Brasil 
Lodo ETA, Solo, 

Cimento 
Pavimentação 

rodoviária 

Castilhos Jr., Prim e 
Pimentel (2011) 

Brasil 
Lodo ETA,  

Lodo ETE, Solo 
Cobertura de aterro 

Rodriguez et al. (2011) Brasil Lodo ETA, Solo 
Impermeabilização de 
fundo e cobertura de 

aterro 

Tartari et al. (2011) Brasil 
Lodo ETA 

Argila artesanal 
Argila estrutural 

Fabricação de 
cerâmicas 

Caniani et al. (2013) Itália 
Lodo ETA 

Resíduo orgânico 
Cobertura diária e final 

de aterro 

Coelho et al. 
(2015) 

Brasil 
Lodo ETA, Solo 

arenoso 
Solo argiloso, Cimento 

Pavimentação 
rodoviária 

Santos, Silva e Silva 
(2016) 

Brasil Lodo ETA 
Caracterização para 

destino final 

Montalvan (2016) Brasil 
Lodo ETA 

Solo arenoso 
Qualidade geotécnica 
(aterros, barragens) 

Delgado (2016) Brasil 
Lodo ETA, Pó de pedra, 

Solo arenoso, Solo 
argiloso 

Pavimentação 
rodoviária 

Gonçalves (2017) Brasil 
Lodo ETA, Solo argiloso 

Solo arenoso 

Barreiras 
impermeabilizantes de 

aterros 

Santos (2017) Brasil Lodo ETA, solo siltoso 
Impermeabilização de 
fundo e cobertura de 

aterro 

Knierim (2020) Brasil 
Lodo de ETA, solo 

argiloso lateríco 

Impermeabilização de 
fundo e cobertura de 

aterro 

 

Xia (1994) analisou dez lodos de estações de tratamento de água, nos 

Estados Unidos, e concluiu que as propriedades entre eles variaram bastante devido 

à qualidade da água bruta, tipo de tratamento dessa água, método de desidratação 

do lodo, tipo e quantidade de produto químico utilizado, quantidade de matéria 

orgânica presente no lodo, clima, idade do lodo, etc. O objetivo do trabalho foi 

determinar as propriedades geotécnicas de vários tipos de lodos de estações de 
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tratamento de água para posterior desenvolvimento de melhores projetos, 

construção e operação de aterros para resíduos. O lodo de ETA difere muito dos 

materiais tradicionais geotécnicos, sendo que este mesmo autor avaliou a influência 

da metodologia do ensaio de compactação. Ao compactar amostras inicialmente 

secas ao ar até atingir a umidade higroscópica, água foi sendo adicionada; no outro 

ensaio, o autor considerou a umidade natural para iniciar o ensaio e foi secando as 

amostras ao ar gradativamente. Na realização do segundo ensaio foi observado que 

a densidade seca aumenta com a diminuição do teor de umidade. Os vazios entre 

os flocos colapsam e os mesmos se unem para formar uma nova ligação inter-

partículas, então a estrutura de floco é destruída e o tamanho das partículas 

aumenta tornando o material semelhante a uma areia seca. 

Basim (1999) analisou, nos Estados Unidos, características físicas e 

geotécnicas de lodos de seis estações de tratamento de água, que utilizam 

diferentes tipos de coagulantes, para prever o comportamento desse material em 

aterros. Os lodos foram secos a temperaturas de 60°C, 105°C, 250°C e 550°C. 

Pesquisa realizada por Fadanelli e Wiecheteck (2010) em Ponta Grossa/PR 

utilizou o lodo da ETA Pitangui, que emprega como coagulante o sulfato de alumínio, 

para compor uma mistura de solo-cimento objetivando aplicação na pavimentação 

rodoviária. Para identificar a dosagem da mistura solo-cimento, os autores utilizaram 

as normas do Departamento Nacional de Estradas e Rodagem (DNER) e realizaram 

ensaios de granulometria, densidade real dos grãos, limite de liquidez, limite de 

plasticidade e compactação. Após atingir os valores ideais de compactação para a 

mistura de solo e cimento, o solo foi substituído pelo lodo da ETA, nas proporções 

3%, 5% e 7% e repetiram-se os ensaios. Os autores concluíram que, devido às 

partículas mais finas do lodo, a mistura solo-cimento apresentou uma resistência ao 

cisalhamento menor quando comparada àquela sem lodo. Portanto, para se obter 

resultados iguais seria necessário elevar a quantidade de cimento para compor a 

mistura. Concluíram ainda que a densidade e a massa específica do lodo são 

menores do que a do solo devido ao maior índice de vazios e ao maior percentual de 

umidade (0,33% para o solo e 32,40% para o lodo, ambos os materiais secos ao ar), 

o que acaba por afetar sua durabilidade e aumentar seu índice de retração 

volumétrica.  

Castilhos Jr., Prim e Pimentel (2011) desenvolveram uma pesquisa na cidade 

de Florianópolis/SC utilizando lodos de ETA e de ETE como cobertura de aterro, 
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considerando os aspectos geotécnicos e ambientais envolvidos no processo. Os 

lodos foram misturados (proporção 1:1) e estabilizados com 15% de cal virgem em 

estufa agrícola. Após a estabilização, os autores misturaram os lodos com solo 

argiloso da região (proporção 1:1) e realizaram ensaios em laboratório para 

caracterização físico-química dos lodos ao natural, bem como caracterização 

geotécnica. O material da mistura (solo-lodos), quando comparado ao material de 

jazida, se apresentou mais granular, reduziu o índice de plasticidade e teve 

consequente aumento da permeabilidade. Os lodos de ETA e ETE in natura 

apresentaram alto teor de sólidos voláteis, microorganismos patogênicos e umidade 

elevada (umidades 86,5% e 78,7%, lodo ETA e lodo ETE, respectivamente), 

portanto não atendem aos critérios de qualidade para serem utilizados diretamente 

como cobertura final de aterro. Os autores destacaram que a mistura da pesquisa 

pode ser utilizada como camada de suporte vegetativa e também como camada 

intermediária. Como camada impermeável, recomendam ainda mais estudos, 

principalmente em escala de campo para avaliar esses e outros aspectos da 

mistura. 

Rodriguez et al. (2011) desenvolveram um estudo, na cidade de Londrina, 

PR, de comparação do comportamento mecânico do lodo da ETA Cafezal, que 

utilizava como coagulante cloreto férrico, e de mistura solo-lodo, no campo 

experimental da Universidade Estadual de Londrina, utilizado como material de 

impermeabilização de fundo e cobertura de aterro. Os autores realizaram a 

caracterização física do solo, lodo, mistura solo/lodo 1:1 e traço solo/lodo 2:1, por via 

seca, através dos ensaios de massa específica, granulometria e limites de 

consistência. Foram realizados ainda ensaios de compactação com cilindro Proctor, 

em energia normal, e permeabilidade, em permeâmetro de carga variável, bem 

como análises químicas do lodo e do solo. Para avaliar a aplicação em aterros 

sanitários, estes autores tomaram como referência os requisitos mínimos para solo 

de impermeabilização apresentados por Boscov (2008) na Tabela 2.6 (FERRARI, 

2005 apud BOSCOV, 2008). 
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Tabela 2.6 - Requisitos para solos de impermeabilização, utilizados em 
aterros sanitários (BOSCOV, 2008). 

 

Fonte: Ferrari, 2005 apud Boscov, 2008. 
Onde: LL: limite de liquidez, IP: índice de plasticidade, K: permeabilidade do solo. 

 

O lodo estudado por Rodriguez et al. (2011) apresentou umidade de 2000% 

logo que retirado da ETA e então foi depositado em leitos de secagem onde atingiu 

umidade de 15% ao longo de 30 dias. Os autores concluíram que as misturas 

obedeceram ao critério mínimo de permeabilidade exigido e apresentam potencial 

para serem usadas em aterros sanitários, como material de revestimento de fundo, 

de cobertura e como barreiras verticais. 

Tartari et al. (2011), na primeira etapa da pesquisa, caracterizaram o lodo da 

ETA Tamanduá (Foz do Iguaçu, PR) bem como quatro argilas utilizadas, sendo duas 

na fabricação de cerâmicas vermelhas estruturais e duas na confecção de 

artesanato, no oeste do Estado do Paraná, para posterior avaliação do uso do 

resíduo como aditivo na fabricação das cerâmicas. A ETA em questão é do tipo 

convencional e utiliza o policloreto de alumínio (PAC) como coagulante no processo 

de tratamento.  

O lodo analisado, composto por SiO2, Al2O3 e Fe2O3, apresentou 

características de baixa plasticidade, perda ao fogo elevada (20,4%), baixo índice de 

plasticidade (7,4%), e fração de argila de 5,3%. Os autores concluíram que o lodo, 

por possuir baixa plasticidade, não pode ser utilizado majoritariamente na 

composição das massas cerâmicas, mas pode ser utilizado como aditivo, na 

umidade natural (75%) reduzindo a adição de água na produção da cerâmica 

vermelha (TARTARI et al., 2011).  

Fonte 
LL 
(%) 

IP 
(%) 

Finos 
Φ≤ 

0,075m
m 

(%) 

Fração 
Argila 

Φ≤0,002m
m 

(%) 

Fração 
Areia 

0,075mm<
Φ ≤4,8mm 

(%) 

Fração 
Pedregu- 

lho 
Ɵ>4,8m

m 
(%) 

K 
(m/s) 

Omafra 
(2003) 

30≤LL≤60 11≤IP≤30 ≥50 ≤20 ≤45 ≤50 ≤10-9 

EPA 
(1989) 

- ≥10 ≥20 - - ≤10 ≤10-9 

Cetesb 
(1993) 

≥30 ≥15 ≥30 - - - ≤10-9 
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Na segunda etapa da pesquisa foi incorporado lodo às argilas (4%, 8%, 12% 

e 16%). Após a confecção de corpos de prova por prensagem uniaxial, sinterizados 

nas temperaturas de 950 e 1050 °C, e analisados pelos ensaios tecnológicos de 

cerâmica vermelha, os autores observaram que as misturas de argila com 

percentuais de lodo acima de 8% alteraram as propriedades mecânicas e físicas nas 

peças moldadas, ocasionando deformações e trincas. Com isso, concluíram que 

para o LETA em estudo, pode-se utilizar até 8% de lodo à massa da mistura 

cerâmica, desde que no teor de umidade natural (76,4%) na saída da centrífuga, 

pois essa umidade favorece a atividade de interação entre os argilominerais, 

reduzindo assim a quantidade de água a ser adicionada para obtenção de uma 

massa plástica com ótimas condições de trabalhabilidade. 

Watanabe et al. (2011) realizaram dez análises, entre fevereiro de 2006 e 

novembro de 2008, do lodo de uma ETA na cidade de Hitachi, província de Ibaraki 

(Japão), cujo coagulante utilizado é o cloreto de polialumínio. Ensaios de lixiviação 

em batelada e em coluna foram realizados para investigar características de 

lixiviação de alumínio do lodo. No Japão são usados testes de lixiviação para 

partículas menores do que 2 mm, no entanto segundo os autores não existe uma 

razão oficial para isto. Porém, ao secarem e destorroarem as amostras de lodo, 

determinaram as curvas granulométricas antes e depois do ensaio de compactação 

e verificaram que as quantidades das frações areia, silte e argila aumentaram após a 

compactação.  

Na Itália a ETA de Masseria Romaniello (Potenza) produz 1050 L/s de água 

tratada e gera 3 toneladas de lodo por dia, sendo que água é captada de um lago 

artificial (Camastra). O agente coagulante utilizado é o sulfato de alumínio, sendo 

testado a adequação do lodo misturado à fração de resíduo orgânico estabilizado 

para produzir um “bio solo” a ser utilizado como material de cobertura diária e final 

em aterros (CANIANI et al., 2013). A fração orgânica estabilizada é proveniente de 

uma estação bio-mecânica que atende pequenos assentamentos urbanos. Os 

autores concluíram que as análises químicas do lodo não mostraram substâncias 

que pudessem conferir riscos ao meio ambiente e que é possível substituir a argila 

pelo uso de lodo da ETA como cobertura em aterros sanitários, reduzindo o 

consumo de materiais naturais e a demanda por volumes em aterros. 

A mistura de lodo (ETA Cafezal, Londrina-PR) com solos arenosos e 

argilosos, com e sem adição de cimento para utilização como bases, sub-bases e 
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subleitos de pavimentos de estradas foi avaliada por Coelho et al. (2015). As 

misturas estudadas de solo argiloso - lodo (1:1), solo argiloso - cimento (10%), solo 

argiloso - lodo - cimento (1:1 e 10%), solo arenoso - cimento (10%) e solo arenoso - 

lodo (1:0,25) apresentaram valores aceitáveis de compactação, de resistência à 

compressão e de índice de suporte Califórnia e expansão, quando comparados com 

os requisitos mínimos exigidos pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e 

Transporte (DNIT), como reforço de subleito de um pavimento. Porém, os autores 

destacam a importância de um estudo mais aprofundado, considerando a concepção 

e o desempenho do pavimento, podendo aumentar o volume de material nas demais 

camadas, implicando em aumento de custos.  

No mesmo lodo estudado por Coelho et al. (2015), Gonçalves et al. (2017) 

avaliaram características físico-químicas de misturas de lodo de ETA com solos 

argilosos e arenosos para aplicação em barreiras impermeabilizantes, que impedem 

a percolação de líquidos lixiviados, em aterros sanitários. Foram utilizados solo 

argiloso e lodo nos traços 1:0,5 e 1:1; e solo arenoso e lodo no traço 1:0,25. Os 

autores concluíram que todos os materiais analisados apresentaram baixa 

permeabilidade, podendo ser utilizados para uso em obras de aterro sanitário. 

Delgado (2016) analisou o lodo da ETA de Guandu (Nova Iguaçu – RJ), 

misturado com três materiais diferentes: pó de pedra, solo arenoso e solo argiloso, 

para aplicação em camada de sub-base de pavimento. As misturas foram realizadas 

com concentrações de 5%, 10% e 15% de lodo e mostrou que o resíduo teve 

comportamento satisfatório quando incorporado ao pó de pedra na porcentagem de 

5% sem adição de agente estabilizador, e de 15% quando melhorado com 2% de 

cimento na mistura.   

Santos, Silva e Silva (2016) realizaram a caracterização físico-química de um 

lodo proveniente dos filtros e decantadores da ETA localizada na cidade de 

Caçapava do Sul, RS. Após análise por ensaio de fluorescência de raios X os 

autores concluíram que o lodo pode ser aplicado no solo (devido à alta concentração 

de matéria orgânica encontrada) ou na fabricação de materiais cerâmicos, desde 

que realizados, antecipadamente, ensaios de qualidade do solo e pré tratamento do 

lodo.   

A mistura de solo laterítico arenoso com lodo da ETA (nas proporções 3:1; 

4:1; 5:1), que utiliza cloreto férrico como coagulante, da cidade de Cubatão-SP, foi 

aanalisada por Montalvan (2016). O objetivo do estudo foi avaliar o teor de lodo que 
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pode ser adicionado ao solo sem que haja perda de sua qualidade geotécnica. Os 

resultados mostraram, entre outros, que as características e parâmetros geotécnicos 

das misturas estudadas apresentam valores aceitáveis para solos utilizados em 

aterros, em camadas de coberturas diária e final. 

Santos (2017) e Knierim (2020) estudaram o lodo da ETA de Santa Maria 

(RS) para aplicação em camadas de impermeabilização e cobertura de aterros 

sanitários, avaliando as propriedades de compactação, permeabilidade e resistência 

de misturas de lodo e solo siltoso (área do aterro sanitário de Santa Maria) e solo 

argiloso (área do aterro de Giruá). A adoção de no máximo 15% de lodo aos solos 

resultaram em parâmetros satisfatórios.  

O uso de lodos de ETAs em obras geotécnicas seria uma alternativa viável 

sob o ponto de vista de descarte, pois reduziria os elevados custos que envolvem o 

transporte do lodo para aterros e evitaria o comprometimento da capacidade de 

ETEs nos casos de recebimento desse lodo. O lodo de ETA não é utilizado em 

obras geotécnicas devido às dificuldades encontradas em secá-lo, o que envolveria 

custos elevados, tempo, espaço e energia dispendida tendo em vista as grandes 

quantidades que são geradas diariamente. Dessa forma, Montalvan (2016) propõe 

estudo sobre a utilização do lodo in natura, ou seja, após a centrifugação do lodo na 

própria estação de tratamento, antes de ir para o descarte final. 

 

2.5 CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA DOS LODOS DE ETA 

 

Ainda não existem normas específicas para caracterização do lodo de ETAs 

com finalidade de aplicação em obras geotécnicas. Por essa razão, vem sendo 

utilizadas as normas vigentes empregadas na caracterização de solos (WANG, 

HULL e JAO, 1992; XIA, 1994; BASIM, 1999; O’KELLY, 2008; RODRIGUEZ et al., 

2011). Os ensaios de caracterização são definidos conforme as exigências e 

especificidades requeridas para cada caso de aplicação. 

O’Kelly (2008) descreve que para aplicação em engenharia os lodos devem 

ser desidratados para facilitar o manuseio e o transporte do material, no entanto, 

mesmo utilizando meios mecânicos, esse processo é tarefa difícil devido à utilização 

dos coagulantes nos processos de tratamento de água.  

Um dos trabalhos pioneiros na caracterização geotécnica de lodos nos EUA 

foi desenvolvido por Basim (1999). Este autor determinou os limites de consistência 
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em lodos in natura e lodos secos com diferentes tipos de coagulantes. Os resultados 

de Basim (1999) e de outros autores estão apresentados na Tabela 2.7. As 

amostras de lodo in natura se mostraram muito plásticas (IP de 90% a 670%) e, no 

lodo seco, as amostras se tornaram não plásticas. O autor justificou o ocorrido, pois 

quando da secagem do material ocorre perda da camada dupla, que confere 

plasticidade ao material, cimentando o mesmo e fazendo com que ele se comporte 

como granular devido ao aumento das partículas. 

Wang, Hull e Jao (1992) estudando lodos de ETAs americanas obtiveram 

para o lodo in natura limites de consistência elevados (IP = 311%), já quando foram 

adicionados, arbitrariamente, 60% dos aditivos (cal, cinza e solo), ocorreu uma 

diminuição de plasticidade. Segundo os autores, a diminuição dos limites se deve ao 

tipo de tratamento para estabilização do lodo. 

Em análises durante um período de 45 meses do lodo produzido numa ETA 

nos EUA, Watanabe et al. (2011), verificaram uma grande variação temporal das 

características plásticas das amostras. Sendo que os limites de liquidez variaram 

entre 83% e 511% com índices de plasticidade entre 23% e 325%. Os autores 

justificaram a variação dos limites de consistência devido à sazonalidade, 

quantidade de matéria orgânica encontrada na água bruta e consequente 

concentração de cloreto de polialumínio utilizado. 

Em lodos de ETAs no Brasil, Rodriguez et al. (2011), Delgado (2016) e 

Gonçalves et al. (2017), ao adotarem os procedimentos tradicionais para 

determinação dos limites de consistência (secagem prévia) caracterizaram estes 

lodos como não apresentando plasticidade. Já Montalvan (2016) ao realizar ensaios 

com o lodo na umidade natural obteve valores de plasticidade elevados (IP = 158%), 

sendo que o valor de umidade inicial do lodo (wnat = 330 a 350%) é superior ao seu 

respectivo limite de liquidez (LL = 239%). Após a secagem do lodo ar (40 dias), a 

umidade reduziu para 14% e não apresentou características plásticas. Knierim 

(2020) ao avaliar o lodo da ETA de Santa Maria (RS) obteve valores altos de limites 

de liquidez (162% a 164%) e plasticidade (142% a 145%), que resultou em um 

índice de plasticidade inferior aos descritos na literatura. 
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Tabela 2.7 - Limites de consistência para diferentes tipos de lodo. 
 

 
Autores Tipo de 

coagulante 

Limite de  
liquidez (%) 

Limite de  
plasticidade (%) 

Índice de 
platicidade (%) 

wnat wsa wnat wsa wnat wsa 
 

Basim 

(1999) 

Alumínio 371 107 228 NP 144 NP 

Cal 329 37 200 NP 129 NP 

Ferro 690 151 20 NP 670 NP 

Cal 330 125 212 43 118 82 

Polímero 161 55 57 49 104 6 

Alumínio 206 118 115 NP 91 NP 

Wang, Hull e 
Jao (1992) 

Alumínio 550 - 239 - 311 
- 

Wanatabe et 
al. (2011) 

PAC 83 - 511 - 60 - 185 - 23 - 325 - 

Moltavan 
(2016) 

Ferro 239 NP 81 NP 158 NP 

Fadanelli e 
Wiechet 
(2010) 

Alumínio 75 - 70 - 11 - 

Rodriguez et 
al. (2011) 

Ferro NP NP - NP - NP 

Delgado 
(2016) 

Ferro - NP - NP - NP 

Gonçalves et 
al. (2017) 

Ferro - NP - NP - NP 

Knierim 
(2020) 

Alumínio - 164 - 143 - 21 

wnat = umidade natural; wsa = seca ao ar; NP= não plástico 

 

Segundo Cordeiro (1999) dentre os parâmetros não tradicionais necessários à 

caracterização dos lodos, o tamanho da partícula é fundamental. Os lodos de 

decantadores apresentam partículas de pequeno tamanho, dificultando a remoção 

de água livre para redução de volume. Xia (1994) descreve que a análise 

granulométrica por peneiramento não pode ser realizada, pois a maior parte das 

partículas (95%) passaram pela peneira 200 (0,075mm), portanto, sendo 

classificadas como siltes e argilas. A realização do ensaio pelo método do 

hidrômetro, ou sedimentação, foi realizada após o destorroamento do lodo com pilão 

e mostrou que todas as partículas tendiam a precipitar rapidamente devido à 

cimentação interpartícula ocorrida durante o processo de secagem, que aumentava 

o tamanho dos sólidos, destruindo a estrutura dos flocos e causando adsorção de 
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íons às partículas. A Tabela 2.8 apresenta alguns resultados de ensaios 

granulométricos e determinação da massa específica dos sólidos de lodos de ETAs 

de diversas origens. 

Watanabe (2011) observou que à medida que a umidade inicial do lodo 

diminuía, o tamanho das partículas aumentava, ou seja, o material tende a ficar mais 

granular. Este comportamento também foi verificado por Rodrigues et al (2011) e 

Montalvan (2016), onde o lodo tinha aspecto de pedregulho, extremamente difícil de 

destorroar. A utilização de coagulante faz com que as partículas de lodo precipitem 

rapidamente durante o ensaio de sedimentação sem o uso do defloculante, 

resultando em frações maiores de areia e menores de argila (MONTALVAN, 2016). 

A predominância de partículas da fração silte (60%) e baixos teores da fração 

argila e areia (ambos em torno de 5% cada) foi encontrado por Caniani et al. (2013) 

no lodo de ETA na Itália. O lodo se apresentou com ausência de atividade biológica, 

presença de matéria orgânica, coloides e precipitados inorgânicos.  

A presença de matéria orgânica e os produtos químicos utilizados como 

coagulantes alteram a massa específica dos grãos ou sólidos dos lodos. Elevados 

teores de matéria orgânica diminuem a massa específica dos grãos (XIA, 1994; 

BASIM, 1999), enquanto elevada concentração de metais tende a aumentar este 

parâmetro (MOLTALVAN, 2016). A determinação da massa específica dos grãos, 

através dos ensaios tradicionais, em geral, pode resultar em uma variação nos 

valores obtidos devido à dificuldade de extração de ar, ao tamanho pequeno das 

partículas do lodo e à presença dos coagulantes. Outro fator relevante foi as 

diferentes temperaturas de secagem do lodo, temperaturas mais baixas resultam em 

menores massas especificas dos grãos (BASIM, 1999)   
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Tabela 2.8 - Resultados de ensaios granulométricos e massa específica dos 
sólidos. 

 

Autor Local 

Massa 
específica 
dos grãos 

(g/cm3) 

 
Areia 
(%) 

 
Silte 
(%) 

 
Argila 
(%) 

Xia (1994) - 1,87 – 2,51  95,0 finos 

Vandermeyden e 
Corwell (1998) 

Harwood´s Mill 2,94 40,0 45,0 15,2 
Main Street 2,51 23,2 59,9 16,9 

Lake Chaplin 2,53 26,0 48,1 25,9 
Ipswich 2,16 33,2 39,0 27,8 

Tar River 2,26 19,8 8,5 71,7 
Port Wentworth 2,25 19,3 59,9 23,8 

Lake Kilby 2,21 14,4 35,9 49,7 
E.M. Johnson 2,07 12,5 54,4 33,1 
Lake Gaillard 2,18 18,2 50,6 30,9 

York 2,05 3,0 86,0 11,0 

Vandermeyden e 
Corwell (1998) 

St Bernard Parish 2,53 9,0 76,6 14,4 
Frostburg 2,22 31,3 55,0 13,7 
Roxboro 2,26 0,7 45,5 53,8 

Blacks-Christiansburg 2,08 7,0 88,0 5,0 
Albany 2,56 14,5 61,5 24,0 

Wanatabe et al (2011)  2,40 – 2,61    

Caniani et al. (2013)    60,0  

 
Basim (1999) 

 1,66 – 2,11 60   
 1,88 – 2,38 105   
 2,10 – 2,51 250   
 2,42 – 2,75 500   

Wang, Hull e Jao 
(1992) 

 2,26    

Montalvan (2016)  2,85 – 2,95  25,7 68,4 

Rodriguez et al. 
(2011) 

 2,75 95% 2,5  

Gonçalves et al. 
(2017) 

 2,75    

Fadanelli e 
Wiecheteck (2010) 

 2,17 
48,9 

 
32,8 18,2 

Santos (2017) e 
Knierim (2020) 

Santa Maria 2,47    

 

Na literatura foram encontrados poucos trabalhos somente com o lodo de 

ETA, conforme apresentado na Tabela 2.9. Destaca-se a pesquisa de Basim (1999), 

que realizou ensaios de compactação em duas condições: (a) umedecendo o lodo 

após a sua secagem prévia, e (b) secando o lodo a partir da umidade inicial. O autor 

verificou que no procedimento de secagem prévia as umidades ótimas são mais 

baixas (25% a 80%) e as massas específicas são mais elevadas (720 a 1388 kg/m3). 

Resultados com a mesma tendência foram obtidos por Xia (1994). A permeabilidade 



39 
 

do lodo estudado por Caniani et al. (2013) apresentou valores entre 10-8 e 10-6 m/s, 

e os autores sugerem que o material pode substituir a argila, pois o intervalo de 

variação ficou próximo ao que caracteriza a argila do local, que é entre 10-9 e 10-4 

m/s. 

A incorporação de lodo em solos ou adição de aditivos que caracterizam 

misturas de solo-lodo é mais comum de ser encontrada. A Tabela 2.10 apresenta 

resultados de várias pesquisas realizadas, muitas delas no Brasil.  

Nas pesquisas desenvolvidas no Grupo de Pesquisa em Geotecnia e Meio 

Ambiente (GEOMA) da UFSM com a mistura de solo e lodo, verificou-se uma 

tendência de redução da massa específica aparente seca máxima e aumento da 

umidade ótima, conforme se aumenta a porcentagem de lodo na mistura. Este fato 

deve-se provavelmente, à baixa massa específica dos sólidos do lodo e das 

misturas, além do alto poder de absorção de água do lodo, justificada pela alta 

umidade natural do material (SANTOS, 2017; SANTOS, SCAPIN e PINHEIRO, 

2018; KNIERIM, 2020).  

A maioria das pesquisas demonstram que a quantidade e o tipo de lodo de 

ETA acabam alterando os parâmetros de compactação e permeabilidade. Essas 

alterações vão depender do solo em questão e a utilização ou não de algum aditivo, 

como cimento ou cal. Aparentemente o aumento do teor de lodo nas misturas reduz 

os valores de permeabilidade, como apresentado nos estudos de Santos (2017) e 

Knierim (2020). 

 

Tabela 2.9 - Resultado de ensaios de compactação de lodo de ETA realizado. 
 

  Seco a úmido Úmido a seco 

 
Autores 

Coagulante 
Umidade 
ótima (%) 

Massa 
específica 

seca máxima 
(kg/m³) 

Umidade 
ótima 

(%) 

Massa 
específica 

seca máxima 
(kg/m³) 

 
Basim (1999) 

Alumínio 75 722 130 408 
Cal 27 1.388 57 910 

Ferro 25 1.335 110 590 
Cal 80 753 86 698 

Polímero 35 1.216 46 1.030 
Alumínio 62 858 94 630 

Xia (1994) - 20,5 – 75 580 – 1.430 25 – 100 540 – 1450 

Rodriguez et al 
(2011) 

Ferro 
36 1.360 - - 

38,5 1.320 - - 
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Tabela 2.10 - Resultados dos ensaios de compactação e permeabilidade em 
misturas de solo-lodo. 

 

Autores Traço 
Solo  

aditivo 
Umidade 
ótima (%) 

Massa 
específica 

seca 
máxima 
(kg/m³) 

K 
(m/s) 

Xia (1994) 
1:1 Argiloso 31,8 1.450 3,1 x 10-10 

1:0,25 Arenoso 14,5 1.800 5,2 x 10-9 

Montalvan (2016) 

3:1 - 29,5 1.570 7,0 x10-9 

4:1 - 19,2 1.730 4,3 x 10-7 

5:1 - 15,3 1.760 1,0 x 10-6 

Coelho 
1:1 Argiloso 31,0 1.460 - 

1:1 Arenoso 14,5 1.800 - 

Gonçalves et al (2017) 1:0,5 Argiloso 32,8 1.440 6,3 x 10-10 

Rodriguez et al. (2011) 
1:1 - 31,0 1.460 3,1 x10-10 

1:2 - 31,5 1.450 6,3 x10-10 

Fadanelli e Wiecheteck 
(2010) 

3% Cimento 15,0 1.790 - 

5% Cimento 15,8 1.790 - 

7% Cimento 16,0 1.760 - 

Santos (2017) 

15% 

 

Siltoso 

 

25,6 1.550  

26,6 1.455 4,0 x 10-10 

27,8 1.445  

35% 
 

Siltoso 

35,9 1.265  

35,6 1.275 2,0 x 10-9 

33,4 1.342  

Knierim (2020) 

15% Argiloso 39,0 1.302 7,8 x 10-10 

30% Argiloso 43,5 1.218 3,5 x 10-9 

50% Argiloso 48,1 1.170 2,5 x 10-6 

 

2.6 CÉLULAS EXPERIMENTAIS DE RESÍDUOS 

 

As células experimentais, ou lisímetros, com dimensões reduzidas, são 

importantes para o estudo do comportamento dos resíduos sólidos, para simulação 

de situações particulares de causa e efeito nas quais seria muito difícil analisar em 

escala real, e para simulação e análise de aterros com diferentes coberturas e 

impermeabilização de base (ALCÂNTARA, 2007).  

Alcântara (2007) sugere que os experimentos sejam divididos em dois grupos: 

os experimentos de campo e os experimentos de laboratório. Os experimentos de 
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campo, operados in situ, estariam sujeitos às condições atmosféricas: temperatura, 

insolação, vento, chuva e umidade propondo assim, uma classificação conforme 

ilustra a Figura 2.3. 

. 

Figura 2.3 - Classificação dos lisímetros proposto por Alcântara (2007). 
 

 

Fonte: Alcântara (2007). 

 

Vários pesquisadores realizaram ensaios em resíduos para avaliar as 

propriedades mecânicas em equipamentos de laboratório (muitos deles adaptados a 

partir de equipamentos geotécnicos, tais como células triaxiais e de compressão 

confinada). Destacam-se os trabalhos de Gabr e Valero (1995), Vilar e Carvalho 

(2004), Olivier e Gourc (2007), Reddy et al. (2009), Chen et al. (2010), Stoltz et al. 

(2010), Prim (2011), entre outros que realizaram ensaios de compressão em 

laboratório para investigar as propriedades de resíduos e misturas com lodo.  

Gabr e Valero (1995) estudaram a compressibilidade dos RSU baseados na 

teoria de adensamento dos solos e realizaram uma série ensaios para avaliar as 

propriedades de amostras de RSU envelhecidas, entre 15 e 30 anos, e recuperadas 
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de aterros sanitários em Pionner Crossing, na Pensilvânia, EUA. Os autores 

utilizaram anéis, com 64 mm de diâmetro e 25,4 mm de espessura, para estimar a 

taxa de compactação e as amostras de resíduos continham, em média, 33% de 

matéria orgânica. Em ensaios de compactação dos resíduos, na energia normal, 

obtiveram peso específico seco máximo de 9,3 kN/m³ associado a um teor de 

umidade ótima de 31%. Os parâmetros de compressão primária (C’c) obtidos 

variaram entre 0,4 e 0,9 e os valores dos índices de compressão secundária (Cα) 

obtidos variaram entre 0,009 e 0,03 e se mostraram mais dependentes das 

atividades microbianas que ocorreram posteriormente nos resíduos. 

Nos ensaios de compressibilidade dos RSU do aterro de Bandeirantes em 

São Paulo, Vilar e Carvalho (2004) classificaram mais de 50% do material como 

matéria orgânica, seguido de 17% de plásticos e demais resíduos. Os ensaios foram 

realizados em laboratório, onde os RSU foram moldados em uma célula de 365 mm 

de diâmetro e 385 mm de altura conforme Figura 2.4 (a). Os resultados permitiram 

calcular os índices de compressão primária (C’c) e secundária (Cα), para cada 

estágio de carregamento aplicado (entre 100 e 640 kPa) e observaram que Cα teve 

uma ligeira diminuição à medida que a tensão aumentou. Os autores descartaram os 

primeiros estágios de acomodação dos RSU e do equipamento utilizado, e 

obtiveram valores de C’c entre 0,52 e 0,92, e Cα entre 0,021 e 0,044. 

Nos resíduos do aterro de Orchard Hills (Illinois, EUA), Reddy et al. (2009) 

utilizaram anéis de 63 mm de diâmetro e 27 mm de espessura que continham em 

torno de 76% de material orgânico nos resíduos frescos e 63% de material orgânico 

nos resíduos aterrados, com teor de umidade variando de 44% a 100%. Realizando 

ensaios no proctor normal, a massa específica seca máxima encontrada foi de 4,2 

kN/m³, com umidade ótima de 70%. A deformação nos experimentos de Reddy et al. 

(2009), para os resíduos frescos, variou entre 0,24% e 0,33% e para os resíduos 

aterrados entre 0,19% e 0,24%, contudo sem apresentarem uma tendência 

específica com o aumento ou com a diminuição do teor de umidade. A taxa de 

compressão do resíduo aterrado mostrou um ligeiro aumento com o aumento do teor 

de umidade dos RSU, porém para os RSU frescos essa correlação não foi obtida. 

Os autores concluíram que as diferenças nas técnicas de análise, na composição 

inicial do resíduo e na biodegradação do material, tornam os dados de 

compressibilidade difíceis de serem comparados. 
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O estudo desenvolvido por Chen et al. (2010) utilizou um aparelho com 

sistema de controle de temperatura, de carregamento, recirculação de lixiviados, 

coleta de líquidos e gases, conforme esquema representado na Figura 2.4 (c), para 

caracterizar a compressibilidade a curto e a longo prazo dos RSU. As amostras de 

RSU utilizadas foram compostas em laboratório, considerando uma composição 

típica da década de 90 em Hangzou, na China.  

Uma série de ensaios de compressão, a longo prazo, foram realizados em 

condições onde a biodegradação dos RSU foi inibida, e outra série em condições 

ideais de biodegração. Chen et al. (2010) verificaram que o creep mecânico foi 

quase insignificante quando o processo de biodegradação foi inibido e que a 

compressão devido à biodegradação em condições ideais, influenciada pelo controle 

de temperatura, foi muito maior do que a compressão associada ao creep. Os 

autores obtiveram, para biodegradação variável, com uma carga de 150 kPa, valor 

de Cα de 0,012 em uma amostra com peso unitário de 6,3 KN/m³, já para amostra 

com peso unitário de 12,1 KN/m³ o valor de Cα foi de 0,0071.  

Em um experimento com resíduos de composição típica de um aterro na 

França, Stoltz et al. (2010) utilizou uma célula, especialmente projetada para realizar 

experimentos em laboratório, de 0,27 m de diâmetro e 0,29 m de altura (Figura 2.4 

b). Os autores realizaram 10 testes (T1 a T10), no T1 a amostra foi seca a 60°C 

durante 6 horas, do T2 ao T8 as amostras foram umedecidas antes de serem 

colocadas no equipamento e para os T9 e T10 a quantidade de água adicionada foi 

superior à sua capacidade de retenção de líquidos. Para Stoltz et al. (2010), assim 

como para Reddy (2009), os resultados de suas células em laboratório não exibiram 

aumento ou diminuição específicos de compressibilidade com o aumento ou 

diminuição de líquidos na amostra. A média do índice de compressão inicial 

encontrado foi de 1,22 ± 0,13, e os autores sugeriram futuros trabalhos que 

considerem as mudanças estruturais que ocorrem nos RSU ao longo do tempo, 

considerando a parcela de biodegradação. 
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Figura 2.4 - Células experimentais de laboratório. 

 

  

(a) Vilar e Carvalho (2004) (b) Stoltz et al. (2010). 

 

(c) Chen et al. (2010) 

 

Olivier e Gourc (2007) submeteram amostras de resíduos à compressão 

unidimensional (Figura 2.5 a) para avaliar o comportamento hidromecânico em 

condições de confinamento e percolação de lixiviados que reproduzem os 

encontrados nos aterros em escala real. Foram testadas pelos autores, duas 

amostras de RSU compostas com 55% de resíduo degradável, uma delas durante 

um período de 10 meses (teste 1) e a outra durante 22 meses, com recirculação de 

lixiviados (teste 2). Em ambos os testes os resíduos foram umedecidos e 

compactados com aplicação de uma carga de 0 a 130 kPa, denominada de fase 1, e 
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com aplicação de carga constante (130 kPa), denominada fase 2. Ao final da fase 1 

(22 dias do início do teste 1 e 8 dias do início do teste 2) Olivier e Gourc (2007) 

obtiveram valores de recalques medidos, respectivamente, iguais a 180 mm e 215 

mm, equivalentes à uma deformação de 21,6% e 25,4%, ao final da fase 2, a 

deformação da amostra foi de 49,35%. A taxa de deformação após a recirculação 

dos lixiviados (8,70 mm/mês) foi mais de 3 vezes a taxa de deformação antes da 

recirculação (2,58 mm/mês). Uma das conclusões da pesquisa foi que é possível 

representar o processo de um aterro sanitário, desde a fase do carregamento inicial 

até a estabilização da degradação, em uma célula de compressão. 

Prim (2011) construiu um piloto que simulou uma célula de aterro onde 

utilizou uma mistura de lodo de ETA, lodo de ETE e material argiloso como 

cobertura de aterro para monitoramento e avaliação da influência na produção de 

lixiviados (Figura 2.5 b). As células foram construídas em acrílico, com tampa, com 

as seguintes dimensões: 0,78 m de largura, 0,55 m de altura e 0,50 m de 

comprimento. A autora denominou as células como reatores R1 e R2. Para o R1 

foram feitas misturas de lodo de ETA e lodo de ETE em partes iguais com 15% de 

álcali e mais 50% de solo, e o R2 foi construído utilizando solo natural.  

Várias misturas foram testadas no experimento realizado por Prim (2011), no 

entanto, a mistura que se mostrou mais viável ambiental e economicamente foi a 

mistura com 50% de solo, a qual foi suficiente para melhorar as características 

geotécnicas do material, reduzindo a condutividade hidráulica e o tornando apto a 

ser utilizado como cobertura final de aterro. Quanto à produção de lixiviados, não 

houve interferências significativas que exigissem mudança nos métodos de 

tratamento do lixiviado devido à alteração da composição da camada de cobertura. 

A autora recomenda ainda que outras pesquisas sejam realizadas em escala real ou 

semirreal. 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

Figura 2.5 – Células simuladoras de aterros. 
 

  

(a) Olivier e Gourc (2007) (b) Prim (2011) 

 

A Figura 2.6 ilustra o projeto (a) e os dois lisímetros – L1 e L2 (b) em formato 

cilíndrico, com volume interno de 10 m³, na área do aterro de resíduos sólidos de 

Muribeca, no município de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, descritos no 

trabalho de Alcântara (2007). Um dos lisímetros foi preenchido com RSU contendo 

45% de matéria orgânica e o outro com 59%. O autor considerou que a escala de 

campo, apesar de mais difícil operação e custo mais elevado, quando comparada à 

escala de laboratório, torna-se uma boa alternativa, pois garante maior 

representatividade do experimento à medida que preserva as características 

originais dos resíduos sólidos, os processos internos atuantes e as condições 

climáticas.  

Foram medidos recalques imediatos até o 28º dia com L1 medindo 118 mm e 

L2 277 mm. Até os 273 dias os recalques foram considerados dentro da fase do 

creep mecânico e a partir daí passaram para a fase de biocompressão, sendo que 

aos 703 dias o L1 resultou em uma deformação de 25,7% e aos 381 dias o L2 havia 

deformado 26,8%. Alcântara (2007) analisou os dados do monitoramento quanto aos 

sólidos, líquidos e gases e destacou que seus resultados indicaram que as 

condições climáticas e a composição dos resíduos tiveram influência na produção de 

gases e lixiviados, nas concentrações de microorganismos, nos recalques, na 

umidade dos resíduos e da camada de cobertura, concluindo que a maioria dos 
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parâmetros analisados foi compatível com o que ocorre em uma célula de um aterro 

em escala real, porém destaca que a temperatura medida nos lisímetros foi 

relativamente mais baixa e que a variação dos parâmetros em função do tempo nos 

aterros deve ocorrer de forma mais gradativa devido ao aporte diário de lixo novo, o 

que não ocorreu nos lisímetros. 

 
Figura 2.6 - Lisímetros experimentados por Acântara (2007). 

 

 

 

 

Leite (2008) também concluiu que os lisímetros permitem entender o 

comportamento de aterros de RSU e obtenção de parâmetros de projeto, 

dimensionamento e construção de aterros, bem como contribuem, na área de 

saneamento, no monitoramento dos processos do aterro. Para tanto, a autora 

analisou o comportamento geotécnico e o processo de degradação dos resíduos 

aterrados utilizando um biorreator em escala experimental (1,70 m³) na cidade de 

Campina Grande, PB. Considerando que o município dispunha os RSU em 

vazadouros a céu aberto, a autora enfatizou que os resultados de sua pesquisa 

poderiam fornecer dados para construção de um aterro sanitário na cidade. A Figura 

(a) 

(b) 
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2.7 mostra o biorreator projetado (a) e executado em manilhas de concreto armado 

(b) onde foram monitorados, pelo período de 168 dias, os recalques, temperatura, 

gases e líquidos, bem como realizados monitoramento dos parâmetros físicos, físico-

químicos e microbiológicos dos sólidos. Leite (2008) encontrou valores de recalque 

total máximo em uma de suas placas superficiais de 168 mm e deformação vertical 

máxima de 10,30%, e descreveu que os valores mais elevados foram registrados até 

o 28° dia de monitoramento. A autora considerou os valores altos de recalque, tendo 

em vista o curto período de monitoramento (em torno de 6 meses), mas justificou 

pela alta concentração de material orgânico (em torno de 70%). 

Leite (2008) sugeriu que, em trabalhos futuros, os lisímetros fossem 

construídos em escala maior para facilitar a instalação da instrumentação e o 

manuseio pelo operador. A autora sugeriu ainda desenvolvimento de outras 

pesquisas para análise de parâmetros quanto aos lixiviados e aos resíduos, para 

estabelecer relações entre eles e os aspectos geotécnicos, climáticos e físico-

químicos.  

 

Figura 2.7 - Lisímetro projetado e executado por Leite (2008). 
 

 

 

Fonte: Leite (2008). 

 

(a

)) 

(b) 
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Experimento conduzido em dois lisímetros circulares (3 x 2m) foram objeto de 

estudo de Tapahuasco (2009), na cidade de Brasília (DF). A quantidade de matéria 

orgânica foi de 66% e o peso específico obtido na compactação dos RSU foi de 3 

kN/m³, valor baixo devido à escala reduzida e para garantir um melhor 

desenvolvimento dos recalques iniciais.  

Em um dos lisímetros a camada de cobertura foi executada utilizando um solo 

fino (argila), no outro, a camada de cobertura foi executada utilizando material 

granular proveniente de entulho de obra peneirado (Figura 2.8). Os lisímetros foram 

instrumentados com medidor de nível, drenagem de gases, medidores de 

temperatura, drenagem de líquidos e placas de recalque. O monitoramento foi feito 

por um período em torno de 600 dias, com objetivo de analisar os aspectos 

geotécnicos e a evolução dos processos de decomposição da matéria orgânica, 

identificando três trechos nas curvas de recalque por tempo. Tapahuasco (2009) 

ratifica o descrito por Carvalho (1999) e Sowers (1973) em que o índice de 

compressão primária nos RSU é proporcional ao índice de vazios, dessa forma, os 

valores de C’c expressam dependência dos espaços livres ocupados por líquidos e 

gases constantes da amostra. Os valores de C’c encontrados na pesquisa de 

Tapahuasco (2009), determinados através de ensaios odométricos, foram de 0,24 e 

0,32, considerados dentro da margem apresentada na literatura que, de acordo com 

o autor, varia entre 0,167 a 0,360.  

 

Figura 2.8 - Lisímetros cobertos com argila e material granular. 
 

 

 

 
Fonte: Tapahuasco (2009). 

 

(a) (b) 
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Silva (2013) apresentou um estudo, com três lisímetros (2,4 m³), cujo objetivo 

foi a avaliação da viabilidade energética do aproveitamento do biogás e a viabilidade 

ambiental do tratamento do lixiviado do aterro sanitário metropolitano, a oeste de 

Caucaia, Ceará, sendo L1 (preenchido 100% com os resíduos sólidos na forma 

como chegam ao aterro); L2 (preenchido com 50% de resíduos sólidos na forma que 

chegam ao aterro e 50% matéria orgânica) e L3 (preenchido 100% com matéria 

orgânica). A autora destacou que ocorreu maior recalque, no lisímetro que continha 

100% de material orgânico. Após um determinado tempo, Silva (2013) descreve que 

ocorreu uma certa estabilização dos recalques nos 3 lisímetros. Os resultados da 

pesquisa mostraram que a técnica de monitoramento através de lisímetros se 

mostrou eficiente e econômica. A autora destacou a importância da construção de 

aterros destinados somente à coleta de material orgânico para maior aproveitamento 

energético, no caso do uso do biogás como fonte de energia elétrica.  

Células experimentais retangulares de grandes dimensões com objetivo de 

estabelecer a relação entre a biodegradação dos RSU e os recalques gerados no 

aterro Delta A de Campinas (São Paulo) foram construídas por Moretto (2015). Os 

referidos lisímetros retangulares (1,40 m x 1,43 m) foram preenchidos com, 

aproximadamente, 3 toneladas de RSU cada, e dotados de sistemas de drenagem e 

coleta de lixiviado, sistema de drenagem e coleta de gases, camada de cobertura, 

aberturas para coleta de resíduos, marcos superficiais e placas de recalque (Figura 

2.9). Os autores consideram que a escala proposta seja mais representativa quando 

comparada à uma escala menor, comumente empregada, e ainda que outras 

pesquisas possam ser desenvolvidas, com menor custo, nas mais diversas 

operações de aterros (MORETTO, 2015). O trabalho desenvolvido por Moretto 

(2015) apresentou o projeto dos lisímetros e o monitoramento a que estarão 

submetidos, porém não trouxe resultados. 
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Figura 2.9 - Planta baixa dos lisímetros e vista frontal. 
 

 
 

 
Fonte: Moretto (2015). 

 

Melo et al. (2016) projetaram um lisímetro em alvenaria, com 2 m de diâmetro, 

3 m de altura e volume de 9 m³, conforme Figura 2.10, com objetivo de quantificar a 

deformação vertical dos RSU conforme as composições gravimétricas e 

volumétricas do resíduo. Os resíduos utilizados para preenchimento do lisímetro 

foram compostos com 66% de matéria orgânica, 11% de plásticos, 1% de materiais 

compósitos, 3% de metais, 4% de vidros, 5% de papel, 4% de materiais têxteis e 

sanitários e 6% de outros materiais, e posteriormente foram compactados com um 

soquete manual. O lisímetro foi construído em um município de pequeno porte e 

instrumentado com medidores de recalques superficiais e em profundidade, 

termopares para medição da temperatura, piezômetros para o monitoramento do 

nível de líquidos e drenos de gás para quantificar o biogás gerado. As camadas de 

base e cobertura do lisímetro foram executadas utilizando um solo com 

características de baixa permeabilidade (k = 10-7 m/s). 

Através de duas placas circulares posicionadas imediatamente abaixo da 

camada de cobertura de 20 cm, registraram-se recalques de 350 e 330 mm para as 

placas a e b, respectivamente, durante um período de monitoramento de 420 dias. 

Os autores destacaram que os recalques mais acentuados ocorreram até os 

primeiros 60 dias, puderam verificar que o comportamento das deformações verticais 

está intimamente relacionado com a composição gravimétrica e volumétrica dos 

RSU e que a quantidade de matéria orgânica pode indicar o comportamento geral 

dessas deformações. Destacaram que, mesmo quando não ocorrem recalques 
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ocorre a degradação da matéria orgânica, com aumento de vazios, e que 

percentagens elevadas de matéria orgânica não implicam recalques elevados, pois 

nem toda a matéria orgânica é biodegradável. Concluíram que além da composição 

gravimétrica e volumétrica dos RSU, é importante o monitoramento de aspectos 

físicos, químicos e biológicos para o entendimento do comportamento dos recalques 

(MELO et al., 2016). 

 

Figura 2.10 - Projeto do lisímetro de Melo et al. (2016). 

 

 

 
Fonte: Melo et al. (2016). 

 

Uma das pesquisas mais completas foi realizada por Bareither, Benson e Edil 

(2012) que avaliaram os efeitos de escala, tensão, segregação e decomposição de 

resíduos e observaram a eficácia de experimentos de laboratório para representar o 

comportamento da compressão em escala de campo. Para análise em laboratório, 

os autores contaram com compressão de células de 64, 100 e 305 mm de diâmetro, 

com resíduos de composição, peso específico e teor de umidade semelhantes.  

Os dados de compressão em escala de campo foram obtidos de um lisímetro 

em aço (Figura 2.11), com 2,4 m de diâmetro e 8,4 m de altura, colocado dentro da 

massa de um aterro em operação, na cidade de Watertown, estado norte-americano 

de Wisconsin (BAREITHER et al., 2012). O lisímetro foi monitorado durante 1067 
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dias, com dosagem de lixiviado introduzida no dia 399. A compressão imediata 

ocorreu entre 1 e 2 semanas após a colocação do RSU e a taxa de compressão 

imediata (C’c) foi de 0,23. A taxa da compressão dependente do tempo (C’α) variou 

entre 0,048 e 0,35 e variou sistematicamente com o aumento da temperatura, ou 

seja, foi maior o Cα com o aumento da temperatura. 

 

Figura 2.11 - Lisímetro para avaliar os efeitos de escala proposto por 
Bareither et al. (2012). 

 

 

Fonte: Bareither et al. (2012). 

 

Os autores concluíram, para os dados de laboratório, que o final da 

compressão imediata se deu em curta duração, entre 3 e 4 horas, já para os dados 

da pesquisa de campo (deer track bioreactor experiment - DTBE) o final da 

compressão imediata ocorreu entre 12 e 16 dias. O parâmetro C’c encontrado no 

ensaio de laboratório nas células de 305 mm foi de 0,22, ou seja, próximo ao 

encontrado em DTBE que foi 0,23, dentro de uma faixa comparável de tensão entre 
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eles. Para os autores foi possível estabelecer uma relação logarítmica entre C’c e 

WCI que pode ser usada para estimar um C’c ± 0,087 para um dado WCI. Existe 

uma correlação entre C´c e WCI (índice de compressibilidade dos resíduos – 

admensional) obtidos em ensaios com células de laboratório. O lisímetro construído 

por Bareither et al. (2012) foi instrumentado para monitorar umidade, poro pressão, 

temperatura e assentamento em várias profundidades da coluna de resíduos. A 

geração e a composição do gás não foram monitoradas. 

Ao estudar os aterros sanitários de RSU pode-se observar quão diversos são 

os fatores técnicos envolvidos no processo, desde o projeto, com a escolha de 

materiais adequados; a construção, com execução criteriosa das fases; o 

monitoramento, com avaliação periódica dos parâmetros físico-químicos e biológicos 

envolvidos; até após o encerramento das atividades do aterro. 

A construção de células experimentais, ou lisímetros, vem contribuindo para o 

desenvolvimento de estudos sobre o comportamento de aterros, pois podem ser 

construídas em escala menor do que a real e permitem monitoramento e análise de 

situações particulares a serem pesquisadas. O lodo de ETA utilizado como material 

de impermeabilização de fundo e de cobertura de aterros, por exemplo, poderá ou 

não exercer influências sobre os parâmetros analisados. 

Considerando as exigências de monitoramento realizadas em aterros 

sanitários, com base na revisão de literatura, o monitoramento quali e quantitativo 

aplicado aos lisímetros poderá ser comparado com estudos já realizados e contribuir 

para estudos futuros. Na Tabela 2.11 apresenta-se um resumo dos lisímetros 

descritos neste trabalho. Pode-se observar que a maioria dos trabalhos utilizando 

lisimetros ainda são desenvolvidos em escala de laboratório, com volumes 

reduzidos, inferiores a 1m³, o que pode ser justificado pelos custos e complexidade 

envolvidos na construção e operação de lisímetros maiores.  
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Tabela 2.11 - Resumo de trabalhos de RSU com lisímetros, por autor. 
 

Autor Ano Quantidade 
Volume dos 

lisímetros (m³) 

Gabr e Valero 1995 1 8,10x10-5 

Vilar e Carvalho 2004 1 4,03x10-2 

Alcântara 2007 2 10,00 

Olivier e Gourc 2007 2 1,00 

Leite 2008 1 1,70 

Tapahuasco 2009 2 14,00 

Reddy et al. 2009 1 8,40x10-5 

Chen et al. 2010 1 0,01 

Stoltz et al. 2010 1 0,02 

Prim 2011 2 0,21 

Bareither et al. 2012 1 31,00 

Silva 2013 3 2,40 

Moretto 2015 6 3,75 

Melo et al. 2016 1 9,00 

 

2.7 PROCESSO DE DEGRADAÇÃO, LIXIVIADOS, GASES E 

COMPRESSIBILIDADE DOS RSU 

 

Aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos (RSU) segundo Boscov (2008) 

devem prever, basicamente: (a) revestimento de fundo para impermeabilização, 

redução do transporte de poluentes para a zona insaturada, onde, em geral, utiliza-

se camada de solo compactado, geossintéticos ou a combinação dos dois materiais; 

(b) drenagem de percolado, armazenamento e tratamento, evitando assim a 

contaminação do subsolo, águas subterrâneas e águas superficiais; (c) drenagem de 

gases através de drenos que atravessam todo o perfil do aterro desde o 

revestimento de base até a camada superficial, onde podem ser queimados ou 

aproveitados energeticamente; (d) camada de cobertura que é executada sobre a 

última camada dos resíduos compactada e tem função de isolar os resíduos do meio 

ambiente, controlar entrada e saída de gases e limitar percolação de lixiviados pela 

entrada de água pluvial na massa de resíduos.  
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A construção dos lisímetros nesta pesquisa seguirá estas premissas 

apresentadas por Boscov (2008) para uma obra de aterro sanitário. As 

transformações físicas, químicas e biológicas que ocorrem no processo de 

decomposição da matéria orgânica presente nos RSU produzem o lixiviado e o 

biogás, os quais precisam ser coletados e tratados (IPT, 2000; BOSCOV e ABREU, 

2000; Kawai et al., 2012). 

 

2.7.1 Biodegradação dos resíduos 

 

O processo de degradação dos resíduos sólidos envolve processos físicos, 

químicos e biológicos, provocando geração de gases e lixiviados, que na literatura 

pode ser divido em fases, por vezes com número e nomes diferentes. Uma divisão 

didática para este processo, de acordo com Boscov (2008), apresenta quatro fases: 

 Fase aeróbia: é a fase inicial de biodegradação dos resíduos, onde o 

teor de oxigênio livre é alto. O oxigênio (O2) e nitrogênio (N2) são consumidos 

gerando gás carbônico (CO2), água e calor. A temperatura aumenta até em torno de 

60ºC e a fase é curta, podendo durar de horas até uma semana, degradando de 5% 

a 10% da matéria. 

 Fase anaeróbica ácida: ocorre a geração de líquidos ácidos orgânicos 

com pH inferior a 5 e elevados valores de DBO e DQO. Nessa fase aumenta a 

produção de CO2 e a degradação da matéria pode chegar entre 15% e 20%, 

durante um período de um a seis meses.  

 Fase anaeróbica metanogênica acelerada: nessa fase ocorre, além da 

produção de ácidos, a geração de metano (CH4). Os ácidos e H2 se transformam em 

CH4 e CO2. O pH aumenta entre 6,8 e 8 e ocorre diminuição de DBO e DQO. Essa 

fase pode durar de três meses a três anos. 

 Fase anaeróbica metanogênica desacelerada: ocorre após grande 

parte da matéria orgânica ser convertida em CH4 e CO2. Nessa fase a geração de 

gases diminui e a decomposição da matéria pode atingir 50 a 70% do total. Essa 

fase pode variar de oito a mais de quarenta anos. 

Vários autores indicam que a composição dos resíduos, tamanho e operação 

do aterro, velocidade de disposição, pré-tratamento, peso específico, compactação, 

eficiência dos sistemas de drenagem superficial e de lixiviados, temperatura, 

umidade, idade do aterro, entre outros, são alguns dos fatores de maior influência no 



57 
 

comportamento dos aterros sanitários (TCHOBANOGLOUS et al., 1993; SIMÕES, 

2000; MARQUES, 2001; MELO, 2003; ALCANTÂRA, 2007; BOSCOV, 2008). 

 

2.7.1.1 Geração de biogás 

 

Segundo a NBR 8419 (1992), gás de aterro ou biogás é definido como a 

mistura de gases produzidos pela ação biológica na matéria orgânica em condições 

anaeróbias, composta principalmente de dióxido de carbono e metano em 

composições variáveis. 

Um modelo proposto por Rees, em 1980, e apresentado por Souto (2009) 

apud Moretto (2015), divide as fases de biodegradação de um aterro em cinco, 

conforme a composição do biogás e do lixiviado vão mudando. A  

Figura 2.12 indica as fases de biodegradação em termos de mudança de 

composição de gases e lixiviado: Em que: Fase I: fase de ajuste inicial; Fase II: fase 

de transição; Fase III: fase ácida; Fase IV: fase metanogênica; Fase V: fase de 

maturação. (SOUTO, 2009 APUD MORETTO, 2015). 

 
Figura 2.12 - Geração de gases e lixiviado a partir da biodegradação dos 

RSU. 
 

 

 

 
Fonte: Modelo de Rees (1980) apresentado por Souto, 2009 apud Moretto, 2015. 
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Os gases gerados em aterros sanitários dependem de diversos fatores que 

atuam no processo de digestão anaeróbia de substratos orgânicos, como: a 

natureza dos resíduos, umidade, tamanho das partículas, pH, temperatura, 

nutrientes, capacidade tampão e oxigenação. Ainda segundo os autores, diversos 

estudos de campo e laboratório são realizados, porém devido o uso de 

diversificados protocolos experimentais, torna-se difícil a tarefa de correlacionar os 

resultados entre os trabalhos (CASTILHOS JR., et al., 2003). 

 O dióxido de carbono (CO2) e o metano (CH4) são os principais gases 

produzidos pela decomposição anaeróbia dos componentes, porém outros gases 

ainda são gerados no processo biológico de decomposição dos resíduos: amoníaco, 

dióxido de carbono, monóxido de carbono, hidrogênio, ácido sulfídrico, metano, 

nitrogênio e oxigênio, assim como ácidos graxos voláteis (CASTILHOS JR., et al., 

2003; PESSIN, SILVA e PANAROTTO, 2003). 

Existem vários modelos na literatura para estimar a geração de metano e 

biogás (SALAMONI, 2019), sendo recomendado pela Agência de Proteção 

Ambiental dos Estados Unidos (United States Environmental Protection Agency – 

U.S. EPA, 1996, 2005) e pelo Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática 

(Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC, 2006), o modelo de 

decaimento de primeira ordem.  

 

2.7.1.2 Geração de lixiviado 

 

Lixiviados de aterros de RSU estão associados à biodegradação da matéria 

orgânica e à infiltração de águas pluviais que provocam a solubilização de 

componentes orgânicos e inorgânicos (NBR 8419, 1992; LANGE e AMARAL, 2009). 

Ainda de acordo com os autores, os aterros de RSU podem receber, mesmo que de 

maneira indevida, materiais tóxicos e perigosos, que em contato com as águas 

superficiais, subterrâneas ou pela emissão de gases voláteis, podem comprometer a 

qualidade do meio ambiente e a saúde humana. Estudos desenvolvidos por 

Tchobanoglous et al., (1993) indicam que as concentrações relativas de 

componentes orgânicos do lixiviado diminuem com o tempo na seguinte ordem: 

ácidos graxos voláteis livres, aldeídos de baixo peso molecular, aminoácidos, 

carboidratos, peptídeos, ácidos húmicos, componentes fenólicos e ácidos fúlvicos. 
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Portanto, a sua biodegradabilidade diminuiria com o tempo, principalmente pela 

presença dos ácidos húmicos e fúlvicos, que são de difícil degradação.  

A geração de lixiviado é função dos fatores climáticos (precipitação), 

disponibilidade de água no local (recirculação dos líquidos gerados, irrigação da 

camada de cobertura, presença de lodos), características dos resíduos (composição, 

umidade, idade, densidade, método de disposição), características da camada de 

cobertura (umidade, vegetação, declividade) e impermeabilização do local. O volume 

de água pluvial infiltrada no aterro é o fator determinante na vazão de lixiviados 

produzidos (CANZIANI e COSSU, 1989; MARQUES, 2001; LANGE e AMARAL, 

2009).   

Alcântara (2007) descreve que a análise do lixiviado objetiva avaliar a 

variação de sua qualidade no tempo e no espaço, dentro do maciço do aterro, e 

permite acompanhar a decomposição da matéria orgânica e o potencial de 

contaminação ambiental pela presença de substâncias nocivas ao sistema de 

tratamento ou ao corpo receptor. Para Tchobanoglous et al. (1993), a quantidade de 

lixiviado é equivalente ao excesso de água, acima da capacidade do aterro de reter 

umidade, e pode ser estimado em função da capacidade de campo da massa de 

resíduos e das camadas de cobertura final e intermediárias. 

A Tabela 2.12 apresenta dados da composição de lixiviados gerados em 

aterros novos, com menos de dois anos de operação, aterros com cinco anos e 

aterros considerados maduros, com mais de dez anos de operação. A Tabela 2.13 

apresenta o resumo dos resultados obtidos por Souto e Povinelli (2007) apud 

Salamoni (2019), servindo como estimativa das características mais prováveis do 

lixiviado em aterros brasileiros. 

De maneira geral, os valores dos parâmetros de lixiviado analisados tendem a 

diminuir com o passar dos anos, isso pode ser observado, principalmente nos 

valores de DBO e DQO, devido às maiores demandas de oxigênio ocorrerem no 

período inicial, o seja, com o resíduo ainda fresco. Os aterros de até dois anos estão 

em plena atividade microbiana e ainda encontram grande quantidade de oxigênio a 

ser consumido, degradando a matéria mais rapidamente. Após esse período, ocorre 

a diminuição de oxigênio e uma certa estabilização da degradação no interior da 

massa de RSU, fazendo com que os valores dos parâmetros não sofram grandes 

alterações. 
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Tabela 2.12 - Composição de lixiviados de aterros sanitários com diferentes 
idades. 

 

Parâmetros (mg.L-1) 
Aterro com 1 

ano 

Aterro com 
menos de 2 

anos 

Aterro 
com 5 
anos 

Aterro com 
mais de 10 

anos 

DBO5,20 7.500-28.000 2.000-30.000 4.000 100-200 

DQO 10.000-40.000 3.000-20.000 8.000 100-500 

Carbono orgânico total - 1.500-20.000 - 80-160 

Sólidos totais 
suspensos 

100-700 200-2.000 - 100-400 

Sólidos totais 
dissolvidos 

10.000-14.000 - 6.794 - 

Nitrogênio orgânico - 10-800 - 80-120 

Nitrogênio amoniacal 56-482 10-800 - 20-40 

Nitrato 0,2-0,8 
 

0,5 
 

*Alcalinidade 800-4.000 1.000-10.000 5.810 200-1.000 

**Condutividade 600-9.000 - - - 

***pH 5,2-6,4 4,5-7,5 6,3 6,6-7,5 

Fósforo total 25-35 5-100 12 
 

Cálcio 900-1.700 200-3.000 308 100-400 

Magnésio 160-250 50-1.500 450 50-200 

Potássio 295-310 200-1.000 610 50-400 

Sódio 450-500 200-2.500 810 100-200 

Cloro 600-800 200-3.000 1.330 100-400 

Sulfatos 400-650 50-1.000 2 20-50 

Ferro total 21-325 50-1.200 6,3 20-200 

Manganês 75-125 - 0,06 - 

Cádmio - - <0,05 - 

Cobre - - <0,5 - 

Chumbo - - 0,5 - 

Níquel  - - - - 

Zinco - - 0,4 - 

 
*mgCaCO3/L 
**µmho/cm 
***adimensional 
Fonte: Adaptado de Tchobanoglous et al.,1993 e Quasim e Chiang, 1994 apud Alcântara, 2007. 
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Tabela 2.13 - Características mais prováveis do lixiviado em aterros 
brasileiros. 

 

        Variável 
Faixa 

máxima 
Faixa mais 
provável 

FVMP1 
(%) 

pH 5,7-8,6 7,2-8,6 78 

Alcalinidade total (mg.L-1 de CaCO3) 750-11.400 750-7.100 69 

Dureza (mg.L-1 de CaCO3) 95-3.100 95-2.100 81 

Condutividade (mS.cm-1) 2.950-25.000 2.950-17.660 77 

DBO (mg.L-1) <20-30.000 <20-8.600 75 

DQO (mg.L-1) 190-80.000 190-22.300 83 

Óleos e graxas (mg.L-1) 10-480 10-170 63 

Fenóis (mg.L-1de C6H5OH) 0,9-9,9 0,9-4,0 58 

NTK (mg.L-1) 80-3.100 não há - 

N-amoniacal (mg.L-1) 0,4-3.000 0,4-1.800 72 

N-orgânico (mg.L-1) 5-1.200 400-1.200 80 

N-nitrito (mg.L-1) 0-50 0-15 69 

N-nitrato (mg.L-1) 0-11 0-3,5 69 

P-total (mg.L-1) 0,1-40 0,1-15 63 

Sulfeto (mg.L-1) 0-35 0-10 78 

Sulfato (mg.L-1) 0-5.400 0-1.800 77 

Cloreto (mg.L-1) 500-5,200 500-3.000 72 

Sólidos totais (mg.L-1) 3.200-21.000 3.200-14.400 79 

Sólidos totais voláteis (mg.L-1) 630-20.000 630-5.000 60 

Sólidos totais fixos (mg.L-1) 2.100-14.500 2.100-8.300 74 

Sólidos suspensos totais (mg.L-1) 5-2.800 5-700 68 

Sólidos suspensos voláteis (mg.L-1) 5-530 5-200 62 

Ferro (mg.L-1) 0,01-260 0,01-65 67 

Manganês (mg.L-1) 0,04-2,6 0,04-2,0 79 

Cobre (mg.L-1) 0,005-0,6 0,05-0,15 61 

Níquel (mg.L-1) 0,03-1,1 0,03-0,5 71 

Cromo (mg.L-1) 0,003-0,8 0,003-0,5 89 

Cádmio (mg.L-1) 0-0,26 0-0,065 67 

Chumbo (mg.L-1) 0,01-2,8 0,01-0,5 64 

Zinco (mg.L-1) 0,01-8,0 0,01-1,5 70 

                      
1FVMP: frequência de ocorrência dos valores mais prováveis. 
Fonte: Souto e Povinelli, 2007 apud Salamoni, 2019. 

 

2.7.2 Propriedades físicas dos resíduos 
 

Para Alcântara (2007) as propriedades físicas dos resíduos sólidos variam 

muito em função da heterogeneidade, grau de compactação, condições climáticas e 
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tempo de decomposição. De maneira geral, os parâmetros físicos considerados 

mais importantes são: composição gravimétrica, massa específica, teor de umidade, 

capacidade de campo, granulometria, temperatura e compressibilidade. 

 

2.7.2.1 Composição dos RSU  

 

A composição gravimétrica dos resíduos permite obter os percentuais em 

peso de cada componente, tais como papel, papelão, plástico, vidro, matéria 

orgânica, metais ferrosos, entre outros (ALCÂNTARA, 2007). A gravimetria varia 

entre as cidades e considera vários fatores, como os hábitos da população, nível de 

escolaridade, atividade econômica, clima, entre outros (VILAR, MACHADO e 

CARVALHO, 2015). 

Considerando a degradabilidade, os resíduos sólidos urbanos podem ser 

classificados como facilmente degradáveis (restos de comida, frutas, verduras, poda, 

capina, animais mortos), moderadamente degradáveis (papel, papelão), dificilmente 

degradáveis (trapos, couro, borracha, madeira, plástico, osso) e não degradáveis 

(vidros, metais, pedras) (VILAR, MACHADO e CARVALHO, 2015). 

De acordo com Abreu (2015) a composição dos resíduos vai sendo alterada 

com o passar dos anos de aterramento devido às transformações químicas, físicas e 

biológicas que reduzem o tamanho das partículas, mudam a forma dos materiais 

compressíveis e deterioram os materiais biodegradáveis. Análise realizada por 

Tapahuasco (2009) demonstra que no Brasil, mais de 50% dos resíduos produzidos 

correspondem a materiais orgânicos degradáveis. 

 

2.7.2.2 Teor de umidade dos RSU 

 

Para Abreu (2015) a água presente no maciço de RSU provém de diversas 

fontes: (a) do próprio resíduo aterrado: quanto maior a quantidade de matéria 

orgânica maior a umidade dos resíduos e ainda, aumenta o teor de umidade 

conforme ocorrem os processos de biodegradação; (b) de líquidos infiltrados: 

infiltração de águas superficiais ou águas subterrâneas em aterros que não possuem 

barreiras impermeabilizantes; (c) de líquidos introduzidos no maciço: lixiviados ou 

esgotos introduzidos no maciço como forma de co-disposição. 
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No Brasil, segundo Bidone e Povinelli (1999) a umidade do lixo varia entre 

40% e 60%, por ser um resíduo com maior teor de matéria orgânica. Já nos Estados 

Unidos, de acordo com Tchobanoglous et al. (1993) essa umidade está entre 15% e 

40%. 

 

2.7.2.3 Temperatura dos RSU  

 

O calor, geração de chorume e gás são subprodutos do processo de 

biodegradação, sendo assim, a temperatura medida no interior do maciço é 

considerada um indicador de reações bioquímicas que ocorrem durante a 

degradação da matéria orgânica (ABREU, 2015).  

Segundo Barbosa e Torres (1999), semelhante ao pH, existem as faixas 

mínima, ótima e máxima de temperaturas em que as bactérias podem crescer. Na 

faixa mínima as bactérias desaceleram e demoram mais para converter a matéria 

orgânica em metabólitos; na faixa ótima de temperatura as enzimas bacterianas 

encontram-se mais ativas; e na faixa máxima ocorre a destruição do arranjo 

molecular bacteriano (BARBOSA E TORRES,1999). 

De acordo com Madigan et al. (2002), apud Alcântara (2007), os 

microorganismos que atuam no processo de biodegradação dos resíduos podem ser 

agrupados em quatro categorias: psicrófilos, mesófilos, termófilos e hipertermófilos, 

conforme Figura 2.13. 

 

Figura 2.13 - Classificação dos microorganismos em função da temperatura 
ideal de crescimento. 

 

 

 
Fonte: Madigam et al. (2002 apud ALCÂNTARA, 2007). 

  

O processo de degradação em aterros acontece, predominantemente, na 

faixa mesofílica em temperaturas entre 30 e 35°C (CHRISTENSEN e KJELDSEN, 
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1989), e as temperaturas quase não ultrapassam os 45°C, sendo menos comum 

encontrar um aterro operado na faixa termofílica (BIDONE e POVINELLI, 1999). 

Salamoni (2019) instalou 9 termopares em uma célula de aterro em Santa 

Maria, RS, onde a temperatura ambiente variou entre 5°C e 34°C no período de 

monitoramento. Os termopares T1, T2, T3, T4 e T5 foram instalados logo após a 

disposição dos RSU e registraram temperaturas mínimas iguais a 8°C, 22°C, 30°C, 

9°C e 10°C, respectivamente. Enquanto que os termopares T6, T7, T8 e T9 

registraram temperaturas mínimas iguais 17°C, 30°C, 22°C e 35°C. As temperaturas 

dos termopares estabilizaram em: T1 48°C, T2 53°C, T3 34°C, T4 40°C, T5 31°C e 

T9 43°C. O termopar T8 apresentou uma redução de temperatura ao final do 

monitoramento, 30°C. 

 

2.7.2.4 Compactação dos RSU 

 

O processo de espalhamento e passagem de equipamentos sobre as 

camadas de resíduos objetiva reduzir os vazios, aumentar a quantidade de resíduos 

por unidade de volume, aumentando assim a vida útil do aterro, bem como melhorar 

as características mecânicas do maciço e reduzir a geração de recalques 

(ALCÂNTARA, 2007; CATAPRETA e SIMÕES, 2007; CATAPRETA, 2008).  

Em relação aos valores de peso específico dos RSU compactados, Fasset et 

al. (1994) divide da seguinte maneira: resíduo mal compactado (3 a 8 kN/m³); 

resíduo compactado (5 a 9 kN/m³); resíduo bem compactado (10 a 11 kN/m³).  

Salamoni (2019) obteve um valor médio de 10,03 kN/m3 para o peso 

específico dos RSU, após a compactação, dos níveis 2, 3, 4 e 5 em uma célula de 

aterro de Santa Maria, RS. Com exceção do valor de 6,01 kN/m3 encontrado na 

segunda amostra realizada no nível 2, todos os outros valores de peso específico 

ficaram acima de 9,0kN/m³, o que indica uma boa compactação de acordo com 

Fasset et al. (1994). Os RSU dispostos no nível 5 apresentaram valor médio de peso 

específico igual 12kN/m³ (SALAMONI, 2019). 

 

2.7.3 Propriedades físico-químicas dos resíduos 
 

Segundo Melo (2003) para que ocorra um satisfatório crescimento bacteriano, 

todos os microorganismos precisam de condições mínimas para a sobrevivência e 
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reprodução. As fontes de nutrientes, oxigênio, pH, umidade e temperatura ideais são 

fatores essenciais para o seu desenvolvimento, sendo estes parâmetros os mais 

importantes na degradação dos resíduos sólidos (CARIBÉ, 2015).  

 

2.7.3.1 Potencial hidrogeniônico (pH) 

 

A concentração de íons de hidrogênio é universalmente utilizada para 

expressar o grau de acidez ou de basicidade de uma solução e influencia muitas 

reações químicas e bioquímicas em um determinado ambiente (ALCÂNTARA, 

2007). 

Para Melo (2003) e Tchobanoglous et al. (1993) as bactérias metanogênicas 

são as mais sensíveis às alterações de pH e a faixa ótima para seu pleno 

desenvolvimento situa-se entre 6,5 e 7,6. 

 

2.7.3.2 Demanda química (DQO) e bioquímica de oxigênio (DBO)  

 

As demandas químicas de oxigênio (DQO) e bioquímicas de oxigênio (DBO) 

indicam a capacidade de consumo de oxigênio de uma amostra de lixiviado por meio 

de reações químicas e bioquímicas. A DBO5 indica a quantidade do oxigênio 

consumido para oxidar a matéria orgânica por meio de biodegradação aeróbia por 

um período de 5 dias a uma temperatura de 20 ºC (ALCÂNTARA, 2007). As frações 

de RSU facilmente degradáveis, segundo Alcântara (2007), com o passar do tempo 

vão diminuindo e os teores de materiais dificilmente degradáveis ou não degradáveis 

vão aumentando, em termos percentuais no aterro, o que altera a 

biodegradabilidade do lixiviado e pode ser avaliada em termos da relação 

DBO5/DQO. Para Tchobanoglous et al. (1993) os valores da relação DBO5/DQO 

entre 0,4 e 0,6 indicam que a matéria orgânica do lixiviado é facilmente degradável, 

valores dessa relação entre 0,05 e 0,2, segundo o autor, são típicos de aterros 

antigos e indicam a presença de ácidos húmicos e fúlvicos, que não são facilmente 

degradáveis. 

De acordo com Abreu (2015) a DQO corresponde a medida volumétrica da 

quantidade de oxigênio consumido para oxidação de componentes orgânicos e 

inorgânicos presentes no lixiviado. Altos valores de DQO indicam que o resíduo é 

fresco e encontra-se na fase acidogênica (6.000 a 60.000 mgO2/L) e baixos valores 
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de DQO (500 a 4.500 mgO2/L) indicam resíduo na fase metanogênica (EHRIG, 1983 

apud SOUTO, 2009). 

A biodegradabilidade do lixiviado proveniente da degradação dos resíduos 

varia com o tempo e pode ser determinada pela variação da relação DBO5,20/DQO. 

Em aterros novos essa relação fica em 0,5, indicando que a matéria orgânica é de 

fácil degradação, já em aterros mais antigos essa relação varia entre 0,05 e 0,2 

(TCHOBANOGLOUS et al. 1993; HAMADA, 1997, apud MOREIRA JR., 2015). 

 

2.7.3.3 Sólidos totais (ST) e sólidos voláteis (SV)  

 

De acordo com Moreira Jr. (2015) a presença de frações de sólidos pode 

servir para a determinação da concentração de matéria orgânica existente. A 

caracterização da fração orgânica é indicada pelo teor de sólidos voláteis e pelo teor 

de sólidos que permanece após a secagem em mufla, que é descrito como fixo, 

sendo caracterizado por compostos recalcitrantes ou de difícil degradação 

(MOREIRA JR., 2015). 

Para Abreu (2015) um alto percentual de sólidos voláteis indica que o resíduo 

é novo, ou seja, possui alto teor de matéria orgânica ainda não degradada, e baixos 

valores indicam que o resíduo já passou por algum processo de degradação. 

 

2.7.4 Compressibilidade dos resíduos sólidos urbanos 

 

Um dos parâmetros analisados nesta pesquisa foram os recalques ou 

deslocamentos verticais gerados pelos resíduos dispostos nas células 

experimentais (lisímetros). As deformações verticais e recalques em aterros de 

resíduos sólidos urbanos podem ser definidos como deslocamentos verticais 

descendentes da superfície do aterro provocados por cargas externas, que podem 

ser o peso próprio de camadas sobrejacentes e da camada de cobertura do aterro, 

bem como provenientes da compactação, influências meteorológicas e degradação 

biológica dos resíduos (MELO et al., 2016).   

Os resíduos sólidos urbanos são constituídos em sua maior parte, por matéria 

orgânica, principalmente nos países em desenvolvimento, e é esse material o 

maior responsável pela ocorrência dos recalques nos aterros.  A estimativa dos 

recalques e sua velocidade são medidas importantes para projetar e implementar 
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os sistemas de drenagem superficial e de coleta de efluentes, para avaliar o 

estágio de decomposição da matéria orgânica, para monitorar os aspectos 

geotécnicos da obra (estabilidade do maciço) e desempenho da cobertura final, 

bem como para determinar a vida útil dos aterros e o reaproveitamento da área 

após o encerramento das atividades (MELO, 2003; ALCÂNTARA, 2007; BOSCOV, 

2008; CATAPRETA e SIMÕES, 2016).  

 

2.7.4.1 Modelo conceitual 

 

Na literatura, comumente, os recalques em aterros sanitários são divididos em 

três processos: compressão imediata, creep mecânico e biocompressão 

(BAREITHER, BENSON e EDIL, 2012; BAREITHER, BENSON e EDIL, 2013). A 

compressão inicial ou imediata corresponde à deformação ocorrida rapidamente 

quando ocorre um acréscimo de tensão vertical (stress-dependent), associada à 

compressão imediata de espaços vazios e partículas devido à sobrecarga (SIMÕES 

e CATAPRETA, 2013). O creep mecânico e a biocompressão são processos 

dependentes do tempo (time-dependent) que ocorrem com tensão vertical 

constante. O creep mecânico envolve a fluência, que pode ser atribuída ao 

deslizamento em longo prazo e reorientação das partículas ou devido à compressão 

lenta de alguns constituintes dos RSU. A biocompressão é atribuída à decomposição 

anaeróbia da fração orgânica dos RSU. Após o processo de biodegradação da 

fração dos resíduos orgânicos a compressão dos RSU pode continuar pelo creep 

mecânico residual dos resíduos (final mechanical creep).  

Já para Simões e Catapreta (2013), após a compressão imediata, a 

compressão primária deve-se à deformação mecânica e à perda de massa no 

interior do aterro como resultado da decomposição físico-química e bioquímica que 

continuam até que os resíduos sejam totalmente estabilizados. Portanto, a 

compressão primária seria o creep mecânico e a bicompressão proposta por 

Bareither, Benson e Edil (2012 e 2013), e a compressão secundária seria o creep 

residual. 

O modelo conceitual para recalques foi proposto por Bareither, Benson e Edil 

(2013), conforme apresentado na Figura 2.14. Este modelo conceitual para 

recalques de resíduos sólidos foi obtido em biorreatores onde é possível observar 

cada um dos processos de compressão descritos anteriormente. A linha pontilhada 
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representa o comportamento dependente das tensões e a linha sólida representa o 

comportamento dependente do tempo. 

 

Figura 2.14 - Modelo conceitual para recalques em RSU em biorreatores. 
 

 
Fonte: Bareither, Benson e Edil (2013). 

 

Bareither e Kwak (2015) propuseram um modelo conceitual para recalques de 

RSU em escala de campo, considerando a decomposição inibida (em aterros secos) 

e a decomposição completa do RSU, conforme representado na Figura 2.15. Nesta 

figura tM é o intervalo de tempo para o final da compressão imediata e início do 

creep mecânico, tB é o intervalo de tempo para início da biocompressão, e tF o 

intervalo de tempo para completa biodegradação e transição para o creep mecânico 

final. 
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Figura 2.15 - Modelo conceitual para recalques em RSU com decomposição 
inibida e decomposição completa. 

 

 
 
Fonte: Bareither e Kwak (2015). 

 

Um parâmetro comumente utilizado no cálculo da deformação imediata (Ԑi) 

em RSU é o índice de compressão (C’c), conforme equação 2.2: 

 

Ԑ𝒊 =  𝑪′𝑪 .  𝒍𝒐𝒈 (
𝝈𝒗𝟎+ 𝜟𝝈𝒗

𝝈𝒗𝟎
)                                                    (2.2) 

 

Onde: σv0: tensão vertical na metade da profundidade da camada de resíduos sujeito 

ao acréscimo de Δσv.  

Vários pesquisadores têm adotado um valor único do índice de 

compressibilidade para um amplo alcance de variação de tensões verticais. Este 

parâmetro obtido em ensaios de compressão confinada de resíduos, em laboratório, 

foi descrito em diversos trabalhos publicados (MARQUES et al., 2003; VILAR e 

CARVALHO, 2004; BAREITHER et al., 2012). 

Bareither, Benson e Edil (2012) realizaram uma avaliação dos efeitos de 

escala, segregação, e decomposição dos resíduos no comportamento da 

compressão imediata de RSU. Os experimentos realizados pelos autores foram 

conduzidos em laboratório através de células de 64, 100 e 305 mm, e em escala de 

campo, por meio de um biorreator (deer track biorreactor experiment - DTBE). Em 
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laboratório e no campo foram utilizados resíduos com a mesma composição: RSU 

novos e RSU já degradados. Uma metodologia foi apresentada para determinar o 

fim da deformação imediata (ԐEOI end-of-immediate) que pode ser aplicada para 

dados de laboratório e de campo. 

A variação de C’c está relacionada com o índice de compressibilidade de 

RSU (WCI), o qual é função do teor de água do resíduo seco, do peso unitário seco 

e da contribuição em percentual de resíduos orgânicos biodegradáveis 

(BAREITHER, BENSON e EDIL, 2012), conforme equação 2.3 e Figura 2.16 (a). 

Para a determinação da relação entre C’c e WCI, foram utilizados dados de diversos 

autores, considerando como escala pequena, células com diâmetro entre 63 e 95 

mm, escala média entre 190 e 365 mm e escala grande entre 600 e 2000 mm. A 

regressão indica que altos valores de C’c estão associados com altos WCIs, que 

corresponde a resíduo sólido com alto teor de água, baixo peso específico seco e/ou 

alto percentual de biodegradáveis (OW). 

 

𝑾𝑪𝑰 =  𝒘𝒅  . (
𝜸𝒘

𝜸𝒅
) . (

𝑶𝑾

𝟏𝟎𝟎−𝑶𝑾
)                                            (2.3) 

 
Onde: wd: teor de água (base de massa seca); γd: peso específico seco; γw: peso 

específico da água o qual é utilizado para adimensionalizar γd; OW: percentual de 

biodegradáveis, obtido pelo somatório da porcentagem de papel, papelão, resíduos 

de comida, e jardinagem em massa seca. 

A compressão dependente do tempo pode ser descrita como creep mecânico, 

que é definido como um processo de compressão física onde o volume de vazios 

diminui com o passar do tempo, e como a biocompressão, que é definida como um 

processo bioquímico associado à decomposição anaeróbia da matéria orgânica. 

(BAREITHER, BENSON e EDIL, 2012). De acordo com Bareither e Kwak (2015) 

existem três abordagens para a modelagem da compressão tempo-dependente: (a) 

aplicação de funções matemáticas únicas para as três fases de compressão (creep 

mecânico, biocompressão, creep mecânico final); (b) aplicação de duas funções 

matemáticas para representar o creep mecânico e biocompressão; ou (c) utilizar 

uma função matemática única para representar a compressão tempo-dependente 

(SALAMONI, 2019). 
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Figura 2.16 - (a) Relação entre C´c e WCI: dados da literatura segregados 
pelo diâmetro (d) das células de compressão; (b) Relação entre o tempo de 

transição do creep mecânico para a biocompressão (tB) e a taxa de decaimento de 
primeira ordem (k) versus o diâmetro; (c) Relação entre creep mecânico e índice de 
compressibilidade do resíduo (WCI) para resíduos frescos, degradados ensaiados 

em células de compressão e biorreatores (DTBE). 
 

 

 

 

 

(a) 

 

(c) (b) 

 
Fonte: Bareither, Benson e Edil (2012). 

 

Bareither, Benson e Edil (2013) aplicaram um modelo comumente utilizado 

que inclui o índice de compressão dependente do tempo, ou índice de compressão 

secundário (C’α), proposto por Bjarngard e Edgers (1990) e Hossain e Gabr (2005); 
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e um modelo de taxa de decaimento de primeira ordem, proposto por Park e Lee 

(1997).  

A taxa devido ao creep mecânico e à biocompressão pode ser representada 

como uma taxa de compressão dependente do tempo (C’α) e é estimada via 

aplicação de uma função matemática única para as três fases, comumente pela taxa 

de compressão mecânica (C’αM), expresso como a variação da deformação pela 

variação do logaritmo do tempo (Δεv/Δlogt).  Assim, a deformação total dependente 

do tempo, causada pelo creep mecânico e pela biocompressão pode ser calculada 

com três termos, conforme equação 2.4 (BAREITHER, BENSON E EDIL, 2013).  

 

Ԑ𝒕(𝒕) =  [𝑪′𝜶𝑴 . 𝒍𝒐𝒈 (
𝒕

𝒕𝑴
) +  𝑪′𝜶𝑩 . 𝒍𝒐𝒈 (

𝒕

𝒕𝑩
) + 𝑪′𝜶𝑴𝑭 . 𝒍𝒐𝒈 (

𝒕

𝒕𝑭
)]        (2.4) 

 

Em que: C´αM: taxa referente ao creep mecânico; CαB: taxa referente à 

biocompressão; CαMF: taxa referente ao creep mecânico final; t: tempo decorrido 

desde a colocação dos RSU. 

O modelo da taxa de decaimento de primeira ordem ou modelo de 

compressão induzida pela biodegradação é baseado na cinética de primeira ordem, 

conforme equação 2.5. 

 

𝑺𝑩(𝒕) =  𝑯𝑬𝑶𝑰 .  𝜺𝑩𝑰𝑶  . (𝟏 −  𝒆−𝒌(𝒕− 𝒕𝑩))                                 (2.5) 

 

Onde: ԑBIO: deformação total possível causada pela biodegradação; k: coeficiente de 

decaimento de primeira ordem (taxa constante de degradação), definido por Park e 

Lee (1997 e 2002). O segundo termo do lado direito da equação 2.5 é utilizado para 

estimar a deformação causada pela biocompressão quando a decomposição dos 

resíduos ainda está ativa (t≥tB). O processo de creep mecânico final é omitido 

quando se utiliza a equação 2.5. 

Bareither et al. (2013) avaliaram o efeito da escala (tamanho da célula de 

compressão) no tempo de transição entre o creep mecânico (tB) e taxa de 

decaimento (k), comparando com dados da literatura de outros pesquisadores em 

experimentos em escala de laboratório e biorreatores em escala de campo. Na 

Figura 2.16 (b) verifica-se um acréscimo de tB e um decréscimo de k com o aumento 
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do tamanho da célula e do tempo requerido para promover a biodegradação dos 

resíduos sólidos. 

Bjarngard e Edgers (1990) realizaram um procedimento empírico de avaliação 

de recalques a partir da análise de 24 casos históricos de monitoramento de aterros 

sanitários (PARK et al. 2002; MARQUES, 2001), e identificaram dois trechos de 

compressão secundária: um intermediário, devido às interações mecânicas, e outro 

de longo prazo, efeitos da biodegradação acrescidos aos efeitos das interações 

mecânicas (Cα1 = C’αM e Cα2 = C’αB). O modelo tem como parâmetros os coeficientes 

de compressão primária e secundária, eliminando assim a necessidade de 

determinação do índice de vazios inicial, considerado um parâmetro difícil de estimar 

para os RSU (SIMÕES, 2000). 

Hossain e Gabr (2005) adicionaram o termo para o creep mecânico final 

C’αMF. A aplicação deste modelo requer uma transição de C’αM para C’αMF, já que a 

biocompressão não ocorre indefinidamente, e C’αMF pode ser assumido igual a C’αM. 

Os termos da compressão dependente do tempo são específicos para duração 

quando cada processo está ativo.  

Bareither e Kwak (2015) apresentaram uma versão completa do modelo de 

previsão de recalques inicialmente apresentado em Sowers (1973) e Bjarngard e 

Edgers (1990) que considera todas as possíveis fases de compressão (Figura 2.15), 

equação 2.6. 

 

𝑺𝑻(𝒕) =  𝑯𝟎 . 𝑪′𝑪 . 𝒍𝒐𝒈 (
𝝈𝒗𝟎+ 𝜟𝝈𝒗

𝝈𝒗𝟎
) +  𝑯𝑬𝑶𝑰 . [𝑪′𝜶𝑴 .  𝒍𝒐𝒈 (

𝒕

𝒕𝑴
) + 𝑪′𝜶𝑩 . 𝒍𝒐𝒈 (

𝒕

𝒕𝑩
) +

𝑪′𝜶𝑴𝑭 . 𝒍𝒐𝒈 (
𝒕

𝒕𝑭
)]                                                                                                  (2.6) 

 

Bareither, Benson e Edil (2013) apresentaram uma relação entre C´αM e o 

índice de compressibilidade de resíduos (WCI) obtidos em ensaios com células de 

laboratório, resíduos degradados e biorreatores. A Figura 2.16 (c) apresenta esta 

relação para o creep mecânico versus WCI. 

 

2.7.4.2 Modelos de previsão de recalques em RSU 

 

Babu et al. (2010b) descrevem que os modelos encontrados na literatura para 

prever os recalques de RSU em aterros sanitários podem ser agrupados como: (1) 
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modelos baseados em mecânica dos solos; (2) modelos empíricos; (3) modelos 

reológicos e (4) modelos sob influência da biodegradação. Os autores citam ainda 

alguns modelos publicados na literatura: Modelo de Gibson e Lo (1961); Modelo de 

Sowers (1973); Modelo de Yen e Scanlon (1975); Modelo de Bjardngard e Edgers 

(1990); Modelo de Edil et al. (1990); Modelo de Park e Lee (1997); Modelo de 

Coumoulos e Koryalos (1997); Modelo de Ling et al. (1998); Modelo de Marques 

(2001); Modelo de Oweis (2006); Modelo de Liu et al. (2006); Modelo de 

Hettiarachchi et al. (2009).  

Alcântara (2007) aplicou os seguintes modelos de previsão de recalques em 

lisímetros construídos para simular aterros: Modelo de Sowers (1973), Modelo de 

Bjarngard e Edgers (1990), Modelo de Meruelo (ARIAS 1994), Modelo de Gandolla 

et al. (1992) e modelo de Edgers e Noble (1992). O autor conclui, entre outros, que o 

Modelo de Bjarngard e Edgers (1990) se ajustou melhor aos dados experimentais e 

apresentou melhores correlações quando comparado aos demais modelos 

empregados. 

Denardin (2013) desenvolveu sua pesquisa com base nos dados da Central 

de Resíduos do Recreio (CRR), em Minas do Leão/RS e aplicou os Modelos de Yen 

e Scanlon (1975), Modelo Hiperbólico de Ling et al. (1998), Edil et al. (1990), Modelo 

de Bjarngard e Edgers (1990), Método Observacional (Asaoka, 1978). A autora 

concluiu que para o caso de seu estudo os modelos hiperbólico de Ling et al. (1998) 

e Bjarngard e Edgers (1990) foram os que apresentaram melhor aderência aos 

dados de monitoramento. Ainda o método de Asaoka (1978) mostrou-se 

interessante para o acompanhamento de recalques e verificação da estabilização e 

previsão do recalque final. 

Teixeira (2015) utilizou dados de monitoramento de dois aterros, Central de 

Resíduos de Recreio (CRR) do município de Minas do Leã/RS o e Aterro Sanitário 

de São Leopoldo/RS, e escolheu oito modelos de previsão de recalques para serem 

analisados em sua pesquisa: Modelo de Yen e Scanlon (1975), Modelo Hiperbólico 

de Ling et al. (1998), Modelo exponencial de creep (Potência) de Edil et al. (1990), 

Modelo de Bjarngard e Edgers (1990), Modelo de Meruelo, Modelo de Gibson e Lo 

(1961), Modelo de Gandolla et al. (1992) e o Modelo Observacional Asaoka (1978). 

Os modelos de previsão de recalques que obtiveram uma boa aderência entre os 

recalques medidos e previstos para os dois aterros sanitários analisados foram: 
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Modelo Hiperbólico de Ling et al. (1998), Modelo de Bjarngard e Edgers (1990), 

Modelo de Meruelo e o Modelo de Gibson e Lo (1961).  

Salamoni (2019) monitorou uma célula do aterro da CRVR em Santa Maria, 

RS e aplicou os seguintes modelos de previsão de recalques: Gandolla et al. (1992), 

Gibson e Lo (1961), Bjarngard e Edgers (1990), Chen et al. (2010), Park e Lee 

(2002), Meruelo (1990), Marques (2001), Gourc et al. (2010), Chakma e Mathur 

(2013) e Funções Empíricas (funções hiperbólica, logarítmica e potência). Dentre os 

modelos selecionados pela autora, o modelo proposto por Gourc et al. (2010) foi 

considerado como mais prático, devido ao baixo número de parâmetros necessários 

à aplicação e por apresentar um elevado desempenho estatístico para previsão. 

Salamoni (2019) propôs ainda qualificar o método a partir da consideração das 

frações de restos alimentares, restos de jardim e couro.  

Cada modelo necessita de determinados parâmetros, como medidas de 

gases e de lixiviado, quantidade de matéria orgânica nos RSU, sequência 

construtiva das células dos aterros, entre outros. A escolha do modelo de previsão 

de recalques deve considerar os dados disponíveis.  

 

2.7.4.3 Modelos empíricos 

 

De acordo com El-Fadel e Khoury (2000), modelos empíricos têm sido 

aplicados para representar a compressão (recalques) dependente do tempo por 

meio de funções matemáticas, tais como, logarítmicas, hiperbólicas, exponenciais, 

etc. Os parâmetros para utilização destes modelos dependem de dados de 

recalques dos locais específicos.  

 

2.7.4.3.1 Função hiperbólica (Ling, et al., 1998) 

 

A utilização de uma função hiperbólica permite, com sucesso, que seja feita 

uma aproximação de problemas geotécnicos como os recalques de aterros 

construídos sobre solos moles (TAN et al., 1991 apud LING et al., 1998). Ling et al. 

(1998), com base nos modelos de Yen e Scanlon (1975) e Edil et al. (1990), 

propuseram uma função hiperbólica para previsão de recalques dependentes do 

tempo para RSU, conforme a equação 2.7: 
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𝑺𝑻𝑫(𝒕) =  
𝒕

𝟏
𝝆𝟎

⁄ +𝒕
𝑺𝒖𝒍𝒕

⁄
                                                 (2.7) 

 

Em que, t: diferença entre o instante considerado e o início das medições (t = 

ti – t0); S: diferença entre o recalque no instante considerado e o recalque inicial (S = 

Si – S0); ρ0: taxa ou velocidade inicial de recalque; Sult: recalque final. Os parâmetros 

ρ0 e Sult devem ser determinados pela transformação da equação 2.8 através de 

relações t/S versus t e realizando uma análise de regressão linear. 

 

𝒕

𝑺
=  

𝟏

𝝆𝟎
+  

𝒕

𝑺𝒖𝒍𝒕
                                                      (2.8) 

 

Os parâmetros ρ0 e Sult são fornecidos pelos inversos do intercepto e da 

inclinação.  

 

2.7.4.3.2 Função logarítmica (Ling et al., 1998) 

 

Yen e Scanlon (1975) apresentaram um modelo logarítmico para prever os 

recalques dependentes do tempo, assumindo que a taxa de recalques, ou 

velocidade, decresce linearmente com o logaritmo da idade média dos RSU e com a 

altura do aterro. O modelo foi aplicado no monitoramento de três aterros sanitários 

com espessuras entre 6 e 38 metros, por um período de até 9 anos. Foi reportado 

pelos autores uma taxa de recalque de 0,006 m por mês, ao longo dos 6 primeiros 

anos.  

Os recalques tempo-dependentes podem ser calculados pela equação 2.9: 

 

𝑆𝑇𝐷(𝑡) =  𝐻𝐸𝑂𝐼  . {𝛼 +  
𝛽

𝑙𝑛(10)
 . [𝑙𝑛 (𝑡 −

𝑡𝑐

2
) − 1]} (𝑡 −

𝑡𝑐

2
)                 (2.9) 

 

Os parâmetros α e β são obtidos por ajustes matemáticos, e tc é o intervalo de tempo 

para construção do aterro. 

  Com base no modelo de Yen e Scanlon (1975), Ling et al. (1998) propôs um 

ajuste para o cálculo do recalque: 
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𝝆 =  
𝒅𝑺

𝒅𝒕
= 𝒎 − 𝒏. 𝒍𝒐𝒈 𝒕                        (2.10) 

 

Onde m e n são constantes empíricas positivas. 

 

2.7.4.3.3 Função potência (Ling et al., 1998) 

 

Edil et al. (1990) propuseram um modelo de previsão de recalques baseado 

em uma função exponencial dependente do tempo, equação 2.11, onde a 

compressão está representada por um creep transiente sobre tensão constante. 

 

𝑺𝑻𝑫(𝒕) =  𝑯𝑬𝑶𝑰 . 𝜟𝝈𝒗 . 𝒎 (
𝒕

𝒕𝒓
)

𝑵

                                        (2.11) 

 

Em que, m: compressibilidade de referência; n: taxa de compressão; tr: tempo 

de referência utilizado para normalizar o tempo; t: tempo após a aplicação da carga; 

∆σv: acréscimo de pressão. 

Os valores para os parâmetros “m” e “n” foram estimados ajustando curvas a 

partir de dados de monitoramento de aterros de resíduos. Para Edil et al. (1990) 

apesar do pequeno número de registros, os desvios entre os recalques previstos 

pelo modelo e os observados situaram-se entre 0 e 14%. 

Para Simões (2000) e Marques (2001) este modelo apresenta formulação 

empírica e os parâmetros para sua aplicação devem ser obtidos da análise de 

registros históricos, o que dificulta a extrapolação para condições em que os 

parâmetros não foram obtidos. Ling et al. (1998) escreveram a equação 2.12 de Edil 

et al. (1990) como: 

 

𝝆 =  
𝒅𝑺

𝒅𝒕
=

𝒑

𝒕𝒒
                                       (2.12) 

 

Onde p e q são constantes empíricas positivas. P pode ser definido como a 

taxa de recalque por unidade de tempo. 
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2.7.4.4 Modelos baseados na mecânica dos solos 

 

2.7.4.4.1 Sowers (1973), Bjarngard e Edgers (1990), Hossain e Gabr (2005) 

 

Sowers (1973) foi o primeiro autor que utilizou um modelo de avaliação de 

recalques dos RSU baseado na teoria de adensamento da mecânica dos solos. Para 

o autor os recalques primários ocorrem rapidamente devido ao incremento de carga, 

e os recalques a longo prazo ocorrem devido à fluência e à biodegradação. Os 

índices de compressibilidade primária (C’c) e secundária (Cα= C´αM) são 

proporcionais ao índice de vazios inicial do material (e0) e o decréscimo do índice de 

vazios durante a compressão secundária é relacionado entre o tempo inicial (t1 = tM) 

e o tempo final (t). O modelo pode ser expresso conforme equação 2.13: 

 

𝑺𝑻(𝒕) =  𝑯𝟎 . 𝑪′𝑪 . 𝐥𝐨𝐠 (
𝝈𝒗𝟎+ 𝜟𝝈𝒗

𝝈𝒗𝟎
) +  𝑯𝑬𝑶𝑰 . 𝑪′𝜶𝑴 .  𝒍𝒐𝒈 (

𝒕

𝒕𝑴
)               (2.13) 

 

Simões (2000) destaca que a compressão inicial ou imediata não tem sido 

considerada na maioria dos modelos apresentados na literatura, devido à dificuldade 

em se obter o parâmetro necessário para sua avaliação. Considerando a drenagem 

dos fluidos existentes no interior dos aterros, após aplicação das cargas, a 

compressão primária (C’c) pode ser obtida pela primeira parcela da equação 2.13. 

Por causa da degradação física, química e biológica dos resíduos sólidos urbanos, 

ocorre a compressão secundária (C’α), representada na segunda parcela da referida 

equação. 

Os valores dos índices de compressão C´c e C´αM para RSU foram reportados 

por Babu et al. (2010a) variando entre 0,163 a 0,205 e 0,015 a 0,350, 

respectivamente  

Bjarngard e Edgers (1990) realizaram um procedimento empírico de avaliação 

de recalques a partir da análise de 24 casos de monitoramento de aterros sanitários 

e identificaram dois trechos de compressão secundária: um intermediário, devido às 

interações mecânicas, e outro de longo prazo, efeitos da biodegradação somados 

aos efeitos das interações mecânicas (Cα1 = C’αM e Cα2 = C’αB). De acordo com 

Simões (2000), o modelo de Bjarngard e Edgers (1990) tem como parâmetros os 

coeficientes de compressão primária e secundária, eliminando assim a necessidade 
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de determinação do índice de vazios inicial, considerado um parâmetro difícil de 

estimar para os RSU (SIMÕES, 2000), equação 2.14: 

 

𝑺𝑻(𝒕) =  𝑯𝟎 . 𝑪′𝑪 . 𝒍𝒐𝒈 (
𝝈𝒗𝟎+ 𝜟𝝈𝒗

𝝈𝒗𝟎
) +  𝑯𝑬𝑶𝑰 . [𝑪′𝜶𝑴 .  𝒍𝒐𝒈 (

𝒕

𝒕𝑴
) + 𝑪′𝜶𝑩 . 𝒍𝒐𝒈 (

𝒕

𝒕𝑩
) ]     (2.14) 

 

Bjarngard e Edgers (1990), com a aplicação do modelo determinaram que o 

parâmetro Cα1 variou entre 0,003 e 0,038, e o parâmetro Cα2 entre 0,017 e 0,51.

 Hossain e Gabr (2005) compararam modelos desenvolvidos a partir de 

ensaios em laboratório com vários aterros sanitários nos EUA e propuseram 

avaliação dos recalques a longo prazo com três termos, apresentados na equação 

2.15: 

 

𝑺𝑻(𝒕) =  𝑯𝑬𝑶𝑰 . [𝑪′𝜶𝑴 . 𝒍𝒐𝒈 (
𝒕

𝒕𝑴
) +  𝑪′𝜶𝑩 . 𝒍𝒐𝒈 (

𝒕

𝒕𝑩
) +  𝑪′𝜶𝑴𝑭 . 𝒍𝒐𝒈 (

𝒕

𝒕𝑭
)]        (2.15) 

 

Onde: C´αM: função do nível de tensão e grau de decomposição (aproximadamente 

0,03); tM: tempo para completar a compressão inicial (10 – 15 dias); tB: tempo para 

inicio da biodegradação (100 a 2000 dias); CαB: função da biodegradação 

(aproximadamente 0,19); tF: tempo para completar a compressão biológica (3500 

dias).  

Os autores adicionaram o termo para o creep mecânico final C’αMF. A 

aplicação deste modelo requer uma transição de C’αM para C’αMF, já que a 

biocompressão não ocorre indefinidamente, e C’αMF pode ser assumido igual a C’αM. 

Os termos da compressão tempo-dependente no lado direito desta equação são 

específicos para duração quando cada processo está ativo (como exemplo tB< t <tF 

para a biocompressão). A compressão mecânica devido a tensões aplicadas e/ou 

pressões devido ao peso próprio não estão incluídas no modelo. 

Bareither e Kwak (2015) apresentaram uma versão completa do modelo de 

previsão de recalques inicialmente apresentado em Sowers (1973), Bjarngard e 

Edgers (1990) e Hossain e Gabr (2005) que considera todas as possíveis fases de 

compressão (Figura 2.15, equação 2.6). 
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2.7.4.5 Modelos reológicos e compósitos 

 

2.7.4.5.1 Modelo de Gibson e Lo (1961) 

 

De acordo com Marques (2001) o modelo reológico de Gibson e Lo (1961) é 

muito utilizado para avaliar a compressão secundária em solos orgânicos e turfosos 

que se assemelham ao comportamento dos resíduos. O referido modelo associa em 

série um elemento de Hooke (mola com constante a) que simula a compressão 

primária do resíduo, ao corpo de Kelvin, traduzido pela associação em paralelo de 

um elemento de Hooke (mola com constante b) e um elemento de Newton 

(amortecedor com viscosidade c = λ/b) e que simula a compressão secundária do 

elemento. O recalque pode ser estimado pela equação 2.16: 

 

𝑺𝑻(𝒕) =  𝑯𝟎 . 𝜟𝝈𝒗 . [𝒂 + 𝒃 . (𝟏 − 𝒆𝒄.𝒕)]                                 (2.16) 

 

Em que H0: altura inicial do aterro; a e b: parâmetros de compressibilidade 

primária e secundária do resíduo; σv: tensão vertical atuante; c (λ/b): taxa de 

compressão secundária; t: tempo a partir da aplicação da carga. 

 

2.7.4.5.2 Marques (2001) e Marques et al. (2003) 

 

Considerando a análise de desempenho dos modelos existentes e os 

mecanismos de compressão atuantes, Marques (2001) desenvolveu um modelo 

reológico compósito para representar o comportamento dos resíduos urbanos sob o 

ponto de vista de sua compressibilidade. O modelo considera os mecanismos de 

compressão primária (SOWERS, 1973) e secundária (GIBSON e LO, 1961; PARK e 

LEE, 1997), governadas por leis próprias e parâmetros reológicos com significado 

físico, explicitando de forma clara e consistente o parâmetro tempo. 

A aplicação do modelo de previsão de recalques, de acordo com Marques 

(2001) está diretamente associada à consideração da sequência construtiva dos 

aterros sanitários e das propriedades de tempo nas componentes de compressão 

dependentes deste parâmetro. Os recalques de cada camada, devido aos distintos 

mecanismos de compressão atuantes, são individualmente calculados, sendo o 
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recalque total do maciço sanitário determinado de forma cumulativa através da 

superposição de efeitos. 

A equação 2.17 foi proposta por Marques (2001) e Marques et al. (2003) para 

o modelo compósito de previsão de recalques. 

 

𝑺𝑻(𝒕) =  𝑯𝟎  [𝑪′𝑪 .  𝒍𝒐𝒈 (
𝝈𝒗𝟎+ 𝜟𝝈𝒗

𝝈𝒗𝟎
) +  𝒃𝜟𝝈 .  (𝟏 −  𝒆−𝒄.𝒕) +  𝜺𝑩𝑰𝑶 . (𝟏 −  𝒆−𝒌(𝒕−𝒕𝑩))]   (2.17) 

 

A equação 2.17 combina compressão imediata, creep mecânico e 

deformação de biocompressão relacionadas a H0. Uma modificação realizada neste 

modelo, por Bareither e Kwak (2015), foi incorporar (t – tB) e permitir um intervalo de 

tempo entre a deposição dos resíduos e o início da biocompressão. 

 

2.7.4.5.3 Chen et al. (2010) 

 

Chen et al. (2010) propuseram um modelo unidimensional para calcular o 

recalque e estimar a capacidade do aterro sob condições ótimas de biodegradação. 

O modelo foi desenvolvido para acomodar o cálculo de recalques em aterros quando 

o preenchimento em camadas é utilizado. O modelo combina compressão imediata 

e compressão tempo-dependente através da equação 2.18:  

 

𝑺𝑻(𝒕) =  𝑯𝟎 . 𝑪′𝑪 . 𝒍𝒐𝒈 (
𝝈𝒗𝟎+ ∆𝝈𝒗

𝝈𝒗𝟎
) +  𝑯𝑬𝑶𝑰 . 𝜺𝑴𝑩 . (𝟏 − 𝒆−𝑪𝒕.𝒕)                (2.18) 

 

Onde: ԐMB: deformação última devido ao creep mecânico e biocompressão; ct: 

coeficiente de primeira ordem que engloba o creep mecânico e biocompressão (taxa 

de compressão secundária).  

O parâmetro ct pode ser obtido por ensaios de compressão com biodegração 

sob condições similares ao aterro de RSU (temperatura, pressão, teor de umidade e 

pH). Este parâmetro também pode ser obtido de retro-análises de dados medidos de 

recalques em longo prazo em aterros de RSU. A ԐMB pode ser estimada em ensaios 

de compressão com biodegradação em longo prazo, ou utilizar um procedimento 

aproximado com ensaios de compressão com tempo maior que 3 dias. De acordo 
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com a relação entre os recalques e o logaritmo do tempo, a deformação para 

determinado tempo (30, 50 ou 100 anos) sob diferentes tensões pode ser prevista. 

 

2.7.4.5.4 Gourc, Staub e Conte (2010) 

 

A partir da análise de dados experimentais disponíveis de testes pilotos e 

dados da literatura, Gourc, Staub e Conte (2010), quantificaram a influência da 

biodegradação de RSU nos recalques secundários e desenvolveram um modelo 

biomecânico unidimensional para prever o recalque secundário. A determinação do 

recalque secundário foi obtida pela adição de duas partes: recalques mecânicos 

(devido ao creep) e recalques biomecânicos (devido à degradação da matéria 

orgânica).  

Para avaliar os recalques mecânico secundário e biológico, diferentes 

elementos dentro do material de RSU foram considerados por Gourc, Staub e Conte 

(2010): gás, água, materiais inertes e matéria orgânica. Os autores consideraram 

como materiais inertes, aqueles não biodegradáveis, como plásticos, metais, 

pedaços de pedras, cerâmicas, etc. O modelo de previsão tempo-dependente para 

prever recalques baseados na taxa de compressão mecânica secundária (C’αM) e na 

taxa de geração de biogás (k em anos-1) é apresentado na equação 2.19 e é similar 

ao modelo proposto por Park e Lee (1997) que considera a biodegradação dos 

resíduos sólidos dependentes do tempo.  

 

𝑺𝑻𝑫(𝒕) =  𝑯𝑬𝑶𝑰 . [𝑪′𝜶𝑴 . 𝒍𝒐𝒈 (
𝒕

𝒕𝑴
) +  𝜺𝑩𝑰𝑶 . (𝟏 − 𝒆−𝒌(𝒕−𝒕𝑩))]                 (2.19) 

 

Bareither, Benson e Edil (2013) utilizaram este modelo (decay-rate model) 

que foi parametrizado através da otimização por mínimos quadrados para ensaios 

em RSU em lisímetros. O tempo considerado para o início da biodegradação (tB) foi 

adotado como o pico de DQO do efluente lixiviado. Uma estimativa inicial da 

deformação biológica devido à biodegradação da matéria orgânica (Ԑbio) foi 

calculada usando a proposta de Gourc, Staub e Conte (2010), conforme equação 

2.20. Essa relação indica que a perda de massa orgânica produz uma alteração na 

estrutura porosa do material. 
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𝜺𝒃𝒊𝒐 =  (
𝜸𝒅

𝜸𝒔𝒐
) . 𝒄                                                      (2.20) 

 

Onde: γd: peso específico seco inicial; γso: peso específico seco da fração de sólidos 

orgânicos; c: relação entre a massa de sólidos orgânicos e a massa total de 

resíduos. Gourc, Staub e Conte (2010) recomendaram para γso valores de 8,34 

kN/m3 e o cálculo de “c” baseado na composição dos RSU (Tabela 2.14) Uma 

estimativa inicial de k foi obtida por regressão exponencial da DQO com o tempo, 

iniciando com valores de pico de DQO. Também pode ser utilizada a variação com o 

tempo da geração de biogás. 

Segundo IPCC (2006) e Machado, Carvalho e Vilar (2009), o valor de k (ou a 

meia vida dos resíduos, t1/2) é afetado por uma ampla variedade de fatores 

relacionados com a composição dos resíduos, condições climáticas, localização, 

características e operação do aterro, entre outros. Machado, Carvalho e Vilar (2009) 

propõem a determinação segundo a equação 2.21. 

 

𝑘 = 𝑙𝑛(2)
𝑡1

2⁄
⁄                                                  (2.21) 

 

Onde: t1/2: tempo (anos) quando metade do potencial total de biogás BP foi 

gerado. Este procedimento de cálculo foi adotado por Salamoni (2019) e apresentou 

bons resultados em uma célula experimental em verdadeira grandeza no aterro 

sanitário de Santa Maria (RS). 

O valor de k (meia-vida) aplicável a qualquer aterro é determinado por um 

grande número de fatores associados à composição dos resíduos e do local. As 

taxas mais rápidas (k = 0,2/ano, ou meia vida de aproximadamente 3 anos) estão 

associadas a condições de alta umidade e material rapidamente degradável, como 

por exemplo, resíduos alimentares. Taxas de decaimento mais baixas (k = 0,02/ano, 

ou meia vida de aproximadamente 35 anos) são associadas a condições locais de 

clima mais seco e a resíduos lentamente degradáveis, como por exemplo, madeira e 

papel (MACHADO, CARVALHO e VILAR, 2009). 
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Tabela 2.14 - Produção de biogás estequiométrico teórico (Cb(i)) (MACHADO, 
VILAR e CARVALHO, 2008) e fração biodegradável C(i) = Cv(i) para cada 

componente de RSU (i) antes do pré-tratamento (diferentes referências), adaptado 
de Gourc et al. (2010). 

 

 
Finos Putrescíveis Papel Papelão Têxtil Madeira 

Cb(i)  

(Nm3biogas/t OM) 
- 822 698 731 956 808 

Fração 
biodegradável (%) 35 50 40 40 35 30 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo são apresentados os materiais adotados e as técnicas 

utilizadas na investigação experimental, visando atender aos objetivos desta 

pesquisa. Por questões de organização, optou-se por dividí-lo em partes. 

Inicialmente é apresentado o planejamento da pesquisa, incluindo a exposição de 

um fluxograma simplificado das atividades executadas. Na sequência são 

apresentados o projeto e construção dos lisímetros, bem como as características 

gerais da área e os locais de coleta das amostras. Na etapa seguinte são 

apresentadas as técnicas utilizadas na caracterização física do solo, do lodo e das 

misturas. Posteriormente, apresentam-se os ensaios que compõem a caracterização 

química e mineralógica dos materiais em estudo. Por fim, as técnicas utilizadas para 

o monitoramento e análise dos resultados. 

 

3.1 PLANEJAMENTO DA PESQUISA 

 

Como apresentado na introdução deste trabalho, o objetivo principal desse 

estudo consiste em avaliar a aplicabilidade da mistura de solo com 15% de lodo 

proveniente da ETA da Companhia Riograndense de Saneamento da cidade de 

Santa Maria, RS, para uso como material de impermeabilização de fundo e de 

cobertura em aterro sanitário de resíduo sólido urbano. Desta forma, o planejamento 

da pesquisa foi elaborado para atender os objetivos inicialmente relatados. Para 

tanto, procurou-se dividir esse planejamento em etapas, que encontram-se 

resumidas no fluxograma apresentado na  Figura 3.1. 

 O estudo foi desenvolvido na área da Central de Resíduos da Caturrita, 

aterro sanitário da Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos (CRVR) 

localizada na Estrada Geral da Caturrita, Distrito da Boca do Monte, Santa Maria 

(RS). Esta unidade da CRVR está instalada em uma área de 24 hectares, com 

capacidade de recebimento de 500 t/dia, que permite atender a região durante um 

período de 30 anos (capacidade de 2,5 milhões de toneladas de resíduos).  

Em um dos lisímetros (L1), as camadas de impermeabilização de fundo (liner) 

e de cobertura (cover) foram executadas utilizando uma mistura de 15% de lodo 

proveniente da ETA do município de Santa Maria e 85% de solo atualmente utilizado 

na de cobertura do aterro sanitário. Para o segundo lisímetro (L2), foram executadas 
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as referidas camadas empregando somente o solo que já vem sendo utilizado no 

aterro. 

As atividades desenvolvidas neste trabalho foram realizadas de acordo com 

os objetivos propostos inicialmente, tendo início com uma ampla revisão da literatura 

sobre o tema de pesquisa, com a caracterização físico-química do lodo e das 

misturas, de modo a avaliar o comportamento mecânico de duas células 

experimentais (lisímetros) preenchidos com resíduos sólidos urbanos. 

Posteriormente, direcionando ao objetivo principal do estudo, os experimentos foram 

monitorados em termos de recalques, geração de gás e lixiviado e das condições 

ambientais.  Na sequência, os parâmetros foram analisados e comparados com os 

dados da literatura e avaliado o comportamento da massa de resíduos em função da 

inclusão de lodo na cobertura e fundo do experimento. 
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Figura 3.1 - Fluxograma dos procedimentos metodológicos. 
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3.2 PROJETO E CONSTRUÇÃO DAS CÉLULAS EXPERIMENTAIS 

(LISÍMETROS) 

 

Na área da Central de Resíduos da Caturrita (Santa Maria, RS) em parceria 

com a CRVR, foram construídas duas células experimentais para simular o 

comportamento de um aterro de resíduos sólidos urbanos submetido às condições 

mais próximas das reais. A Figura 3.2 apresenta a localização do experimento.  

Foram construídos dois lisímetros (L1 e L2) em escala experimental reduzida, 

em anéis de concreto pré-moldado, os quais foram preenchidos com resíduos 

sólidos urbanos, considerando a composição gravimétrica obtida por Salamoni 

(2019).  

 

Figura 3.2 – Local do experimento na CRVR, Santa Maria, RS. 
 

 

 

A construção desses lisímetros contou com a execução de sistema de 

drenagem dos lixiviados, drenagem dos gases, instalação de medidores de nível e 
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medidores de temperatura, e execução de camada impermeável de base e de 

cobertura final.  

Os lisímetros foram construídos com 1,5 m de diâmetro e 3,0 m de altura, as 

camadas de base e cobertura foram executadas com 20 cm cada, perfazendo um 

volume útil, em cada lisímetro, de aproximadamente 4,20 m³, conforme mostrado na 

Figura 3.3. 

Em um dos lisímetros as camadas de base e cobertura foram executadas 

utilizando uma mistura de 15% de lodo proveniente da estação de tratamento de 

água (ETA) de Santa Maria e 85% de solo (L1), no outro lisímetro essas camadas 

foram executadas com solo usualmente utilizado no aterro da cidade para esse fim 

(L2). 

 

Figura 3.3 - Corte e vista superior dos lisímetros instrumentados. 
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Para execução dos lisímetros foram necessários seis tubos de concreto 

armado com 1 m de altura e 1,5 m de diâmetro cada, assentes sobre uma base de 

concreto armado, FCK 25 MPa, com dimensões de 4,5 m de comprimento, 2 m de 

largura e 0,2 m de espessura. As emendas entre os tubos de concreto foram 

vedadas utilizando argamassa. Para cada tubo de concreto foram feitas duas 

aberturas de 40 mm de diâmetro em cada lado do tubo, a uma altura de 50 cm, para 

posterior retirada de material para análise. 

Os lisímetros foram montados simultaneamente à medida que cada tubo era 

assentado sobre a laje de concreto. Ou seja, após o assentamento do primeiro tubo 

em cada um dos lisímetros, foi executada camada de impermeabilização de fundo, 

conforme caracterização (lodo/solo) realizada. Em seguida foram instalados os 

dispositivos para monitoramento (drenos, tubos para medição de nível e 

temperatura) e posteriormente o preenchimento desse primeiro tubo com resíduo 

sólido urbano caracterizado e compactado. O segundo tubo de concreto foi 

assentado sobre o primeiro, prolongando-se os tubos de drenagem e de medição de 

nível e temperatura na vertical, à medida que ocorria o preenchimento com resíduo, 

e assim, sucessivamente, até o terceiro e último tubo de concreto, dentro do qual foi 

executada a camada de cobertura final e instalação da calha para coleta de água 

pluvial. A Figura 3.4 apresenta uma sequência de imagens mostrando a construção 

dos lisímetros. 
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Figura 3.4 - Detalhamento da construção dos lisímetros. 
 

   

  

 

 

3.3 MATERIAIS UTILIZADOS 

 

Para realização do experimento três materiais foram definidos para posterior 

caracterização: solo utilizado na cobertura final do aterro, lodo da estação de 

tratamento de água e resíduos sólidos urbanos, todos no município de Santa Maria, 

RS. 
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3.3.1 Solo utilizado para impermeabilização 

 

O solo utilizado como camada de impermeabilização de base e como 

cobertura do lisímetro foi o mesmo utilizado pela empresa responsável pelo aterro 

da cidade de Santa Maria. O solo caracterizado foi retirado de uma das células já 

encerradas do aterro. A Figura 3.5 mostra a coleta do solo da camada de cobertura 

de uma célula encerrada do aterro para posterior realização de ensaios em 

laboratório. 

 

Figura 3.5 - Material de cobertura do aterro. 
 

 

 
3.3.2 Lodo de ETA 

 

O resíduo ou lodo necessário para aplicação no projeto foi proveniente da 

ETA da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) que é responsável 

pelos serviços de saneamento na cidade de Santa Maria, RS. A ETA da cidade de 

Santa Maria está localizada no extremo norte do município, na Avenida Borges de 

Medeiros e atende a uma população de 296.000 habitantes. O sistema de 

tratamento é do tipo convencional e compreende as seguintes etapas: coagulação, 

floculação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. A captação da água 

bruta é feita em duas barragens: barragem do DNOS (Bacia Hidrográfica do Rio 

Vacacaí-Mirim) e barragem Saturnino de Brito (Bacia Hidrográfica do Rio Ibicuí-

Mirim), sendo a segunda abastecida, a montante, pela Barragem Rodolfo Costa e 
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Silva. A adutora de água bruta do DNOS tem extensão de 5.800 m, enquanto a 

adutora de água bruta da barragem Saturnino de Brito se estende por cerca de 

20.000 m até a ETA, que tem capacidade de produzir até 1300 L/s de água tratada. 

O sistema de tratamento utilizado na ETA é composto por 15 floculadores, 5 

decantadores e 15 filtros de filtração descendentes. O decantador da ETA é a 

unidade responsável pela sedimentação dos flocos e acumulação do lodo formado, 

sua limpeza ocorre em períodos que podem variar de 60 a 90 dias. O lodo é retirado, 

passa por uma centrífuga tipo decanter, fica acondicionado em dois contêineres com 

capacidade de 5m³ cada, até o momento da retirada para destinação final.  

A empresa Ecocitrus é responsável pela coleta do lodo da ETA e 

encaminhamento para processo de compostagem. De acordo com a CORSAN, a 

carga mínima a ser coletada pela empresa responsável não deverá ser inferior a 10 

m³ e os pagamentos pelos serviços são efetuados por quilômetro rodado por metro 

cúbico (R$/Km.m³). Os valores de coleta e transporte variam de R$ 1,81/Km.m³ para 

distâncias de 0 a 50 Km até R$ 1,40/Km.m³ para distâncias entre 301 e 400 Km. O 

valor máximo para destinação do lodo é de R$ 163,53/m³. 

O processo de coagulação é realizado com adição de sulfato de alumínio. 

Devido às características da água bruta, a dosagem do coagulante é, em média, de 

1000 Kg por dia. O lodo resultante do processo de coagulação da água pode ser 

encontrado nas unidades de decantação e de filtração. Nesse estudo, optou-se em 

utilizar somente o lodo acumulado nos decantadores da ETA devido à maior 

quantidade se comparado ao acumulado nos filtros. 

Na Figura 3.6 mostram-se, em sequência, amostras do lodo da ETA sendo 

coletadas dos contêineres da Corsan e armazenadas em tonéis, aspecto do lodo 

seco ar e úmido (com coloração escura), solo e lodo (coloração mais escura) 

secando ao ar sobre lonas no local de construção do experimento (CRVR), amostras 

de lodos em cápsulas: umidade de coleta, seco ao ar e seco ar destorroado. 
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Figura 3.6 - Amostras de lodo da ETA. 
 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

 

3.3.3 Resíduos Sólidos Urbanos 

 

Os resíduos utilizados nesta pesquisa foram provenientes da coleta realizada 

na cidade de Santa Maria - RS. A composição gravimétrica dos resíduos adotada 

nesta pesquisa foi a mesma obtida por Salamoni (2019), sendo os resíduos 

constituídos em média por 46,1% de matéria orgânica, 13,5% de plástico mole, 

10,4% de resíduo sanitário, 7,8% de material têxtil, 6% de papel, 5,4% de plástico 

duro, 4,3% de papelão, 1,6% de couro, borracha e madeira, 1,6% de sucata e lata 

de ferro, 1,5% de vidro, 1,3% de embalagem acartonada e 0,5% de alumínio. 
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A autora estabeleceu, em sua pesquisa, 12 grupos de materiais que 

compõem os resíduos e suas respectivas composições médias em relação ao peso 

úmido, conforme mostrado na Figura 3.7.  

 

Figura 3.7 - Composição gravimétrica dos RSU do aterro sanitário do 
município de Santa Maria, RS. 

 

 

 
Fonte: Salamoni (2019) 

 

3.4 ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

 

Foram realizados ensaios, em campo e laboratório, para caracterização dos 

materiais empregados na construção dos lisímetros, das camadas de 

impermeabilização de fundo e de cobertura final.  
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3.4.1 Caracterização do lodo e do solo 

 

Para caracterização física do lodo e do solo foram realizados os ensaios, 

indicados na Tabela 3.1. Foram realizados, em laboratório particular, credenciado 

pela FEPAM (Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler, 

RS), os ensaios de caracterização do lodo, conforme NBR 10004/2004 - Resíduos 

Sólidos – Classificação, NBR 10005/2004 - Procedimento para obtenção de extrato 

lixiviado de resíduos sólidos, e NBR 10006/2004 - Procedimento para extrato 

solubilizado de resíduos sólidos. 

 

Tabela 3.1 - Caracterização física solo e lodo e respectivas normas para 
realização de ensaios. 

 

Ensaios Norma 

Amostras de solo – Preparação para ensaios 
de compactação e ensaios de 
caracterização. 

NBR 6457 (ABNT, 2016) 

Solo - Análise granulométrica. NBR 7181 (ABNT, 2016) 

Solo – Determinação do limite de liquidez NBR 6459 (ABNT, 2016) 

Solo - Determinação do limite de plasticidade NBR 7180 (ABNT, 2016) 

Grãos de pedregulho retidos na peneira de 
abertura 4,8 mm – Determinação da massa 
específica, da massa específica aparente e 
da absorção de água. 

NBR 6508 (ABNT, 2016)* 

Solo – Ensaio de Compactação NBR 7182 (ABNT, 2016) 

Solo – Determinação do coeficiente de 
permeabilidade de solos argilosos a carga 
variável. 

NBR 14545 (ABNT 2000) 

Compactação Mini-MCV DNER-ME 258 (DNER, 1994) 

*ABNT NBR 6458:2016 Versão Corrigida 2:2017. 

 

Foram realizados ainda ensaios, no lodo e no solo, para determinação de 

compostos cristalinos por difração de raios X (DRX) no aparelho modelo Bruker D8 

Advance, do Laboratório de Magnetismo e Materiais Magnéticos (LMMM), do 

Departamento de Física da UFSM; composição química por fluorescência de raios X 

por energia dispersiva (ED-FRX), utilizando espectrômetro sequencial de 

fluorescência de raios X por comprimento de onda, modelo Burker S8 Tiger, do 

Departamento de Química da UFSM; e ensaio com granulômetro a laser, da marca 

CILAS e modelo 1180, no laboratório de materiais cerâmicos (LACER), do 

Departamento de Materiais, UFRGS, para caracterização granulométrica do lodo. 
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Para o ensaio do granulômetro a laser as amostras foram destorroadas e peneiradas 

na peneira n° 20, de abertura 0,84 mm.  

Para a caracterização mineralógica do lodo e do solo nas análises por 

difração de raios X (DRX) foram realizados ensaios com amostra em pó e utilizada a 

faixa de variação angular de 4° até 75°, passo de 0,05° e tempo de amostragem de 

0,05 segundos por passo.  

 

3.4.2 Caracterização das camadas de base e cobertura 

 

As camadas de impermeabilização de fundo e a camada de cobertura dos 

lisímetros foram caracterizadas com base na mistura de lodo com solo nos 

percentuais de 15% (SL15), 25% (SL25), 35% (SL35) e 50% (SL50) de lodo 

misturado ao solo. As amostras SLO e SL100 representam somente o solo e o lodo, 

respectivamente. A Tabela 3.2 apresenta a identificação e composição das amostras 

caracterizadas em laboratório. O mesmo laboratório que realizou as análises 

químicas do lodo, realizou os ensaios de lixiviação e solubilização da mistura (SL15) 

utilizada na construção do lisímetro L1. 

 

Tabela 3.2 – Composição das amostras. 
 

Amostra 
Identificação da 

amostra 
Composição da amostra (%) 

Lodo Solo 

1 SL0 0 100 

2 SL15 15 85 

3 SL25 25 75 

4 SL35 35 65 

5 SL50 50 50 

6 SL100 100 0 

 

Após a realização dos ensaios em laboratório, pôde-se constatar que o lodo é 

um material muito permeável e de difícil trabalhabilidade, dessa forma, os resultados 

encontrados para a mistura SL15 foram os que apresentaram as melhores 

características necessárias para emprego como material de impermeabilização de 

fundo e de cobertura do lisímetro L1. Os mesmos ensaios para caracterização física 

descritos no item 3.4.1 foram realizados para cada uma das dosagens das misturas. 
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3.4.3 Caracterização dos resíduos sólidos urbanos 

 

Os resíduos sólidos urbanos eram recebidos por caminhões coletores, 

pesados na balança da unidade, e descarregados na área da frente de operação do 

aterro sanitário. Com ajuda de uma retroescavadeira, parte do resíduo era colocada 

sobre um caminhão basculante e levada até o piso da central de triagem da 

empresa para serem separados de acordo com a gravimetria. 

No piso da central de triagem, os resíduos eram então, separados, 

acondicionados e pesados para posteriormente serem levados, com ajuda da 

retroescavadeira, até uma área próxima aos lisímetros, onde foram 

homogeneizados, igualmente distribuídos nos dois lisímetros e compactados. Os 

materiais de grande volume foram descartados.  

Considerando essa movimentação do RSU, por determinação da empresa, a 

disponibilidade das máquinas e a área disponibilizada para realização da triagem, 

foram necessárias três semanas para finalização da construção dos lisímetros. A 

mão de obra para realização do trabalho de triagem dos RSU precisou ser 

contratada. Foram cinco funcionários para quinze dias úteis de trabalho. 

A composição gravimétrica dos resíduos sólidos, atendendo a NBR 10007 

(ABNT, 2004), foi realizada por Salamoni (2019) a partir do quarteamento da 

amostra e classificada nas seguintes categorias: matéria orgânica; plástico mole; 

resíduo sanitário; têxtil; papel; plástico duro; papelão; couro, borracha e madeira; 

sucata e lata de ferro; vidro, embalagem acartonada; alumínio.  

O teor de umidade dos resíduos sólidos foi obtido conforme a determinação 

para solos descrita na NBR 6457 (2016). A composição granulométrica dos resíduos 

foi realizada por secagem em estufa (60ºC) e posterior peneiramento com auxílio de 

agitador mecânico conforme NBR 7181 (2016). 

Para determinação dos sólidos totais voláteis foram realizados os 

procedimentos recomendados por Lange et al. (2003), nos quais, após a secagem 

em estufa os sólidos são submetidos a temperaturas de 550º C durante 2 horas ou 

até estabilização do peso. 
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3.4.4 Camadas de impermeabilização de fundo e de cobertura 

 

As camadas de fundo e de cobertura dos lisímetros foram executadas com 

controle in situ em espessuras de 20 cm cada. A compactação das camadas in situ 

se deu com uso de compactador manual tipo soquete de madeira. Os materiais 

empregados, lodo e solo, foram caracterizados em laboratório, inclusive a mistura 

entre eles (SL15) para que atendam os critérios mínimos a serem empregados como 

materiais de impermeabilização de base e camada de cobertura. Em campo, o solo 

(SL0) e a mistura (SL15), apresentaram umidades de 8% e 24%, respectivamente. 

Sobre a camada de base foi colocada uma camada de aproximadamente 5 cm de 

brita. A Figura 3.8 mostra o material utilizado para execução da camada de 

impermeabilização da base e da cobertura (a) e a camada de base sendo executada 

(b).  

 

Figura 3.8 - Impermeabilização da base dos lisímetros. 
 

  

(a) (b) 

 

3.4.5 Resíduos sólidos 

 

Os resíduos sólidos, após caracterização, foram separados por categoria, 

pesados em bags e depositados nos lisímetros, em camadas que não excederam a 

espessura de 10 cm para posterior compactação com auxílio da concha de máquina 

escavadeira. A umidade dos RSU em campo ficou em torno de 42%.  

A Figura 3.9 mostra o processo de triagem manual dos RSU (a) e esse 

material já triado, armazenado nos bags (b), para posterior homogeneização, 

preenchimento dos lisímetros e compactação (c, d). 
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Figura 3.9 – Triagem, armazenamento e compactação dos RSU. 
 

 

 

 

(a) (b) 

  

(c) (d) 

 

3.4.6 Drenos para coleta de lixiviado 
 

Os drenos para coleta de lixiviado foram instalados utilizando tubos de PVC, 

diâmetro de 40 mm, perfurados e assentes sobre a camada de base dos lisímetros, 

e sobre os quais foi colocado uma camada de brita para não colmatar o dreno. A 

camada de base foi compactada manualmente e considerou inclinação de 5% para o 
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centro do lisímetro para facilitar a coleta do lixiviado pelo dreno, conforme Figura 

3.10 a e b. Os tubos de PVC atravessam uma das paredes dos tubos de concreto, e 

foram conectados, através de registros, a galões de polietileno para a coleta do 

lixiviado. 

 

3.4.7 Drenos para medição de gás, medidor de nível, termopares, coleta de 
água pluvial 

 

Os drenos para medição de gás, instalados no centro de cada um dos 

lisímetros, foram executados em tubos de PVC, diâmetro de 40 mm, perfurados e 

envoltos em britas para evitar obstrução dos furos. Na extremidade superior dos 

drenos de medição de gás, foram adaptados tubos e conexões de PVC até se 

chegar ao diâmetro interno de 75 mm para permitir o encaixe da sonda do 

equipamento medidor dos gases.  

Cada lisímetro conta com um medidor de nível do líquido lixiviado, em tubo de 

PVC 50 mm, perfurado até uma altura de 50 cm a partir da base. 

Foram instalados 6 termopares com conectores tipo k, 3 em cada lisímetro. O 

primeiro termopar foi instalado na interface da camada de base com o resíduo, o 

segundo na interface entre o resíduo e a camada de cobertura e o terceiro instalado 

entre os dois, ou seja, no meio da massa de resíduos. Os termopares foram fixados 

nos medidores de nível (Figura 3.10 c e d) para evitar deslocamentos durante o 

preenchimento e a compactação dos resíduos dentro dos lisímetros. A medição da 

temperatura foi realizada diariamente, em cada um dos lisímetros, com auxílio de um 

termômetro portátil do tipo digital, com capacidade para medir temperaturas na faixa 

de -50°C a 1200°C com resolução de 0,1°C.  
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Figura 3.10 - Detalhe dos drenos para coleta de lixiviado, termopares e calha 
para coleta pluvial. 

 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

  

(e) (f) 



103 
 

Na superfície dos lisímetros, após a compactação da camada de cobertura, 

foram colocadas calhas em PVC para captação da água da chuva (Figura 3.10 e e 

f). A coleta pluvial nos aterros é importante, pois reduz o volume de água infiltrada, 

diminuindo assim a produção de lixiviados e a instabilidade do maciço. 

Em virtude dos lísimetros serem circulares e para facilitar a instalação das 

calhas, as mesmas foram instaladas no centro do lisímetro. A camada de cobertura 

foi executada com uma inclinação de 2% para direcionar o excesso de água da 

chuva para as calhas. Em uma das extremidades de cada calha foi conectado um 

sifão para permitir a saída de água. O sifão foi necessário devido o movimento 

vertical da massa de resíduos sobre a qual a calha foi assentada. 

 

3.5 MONITORAMENTO DOS LISÍMETROS 

 

O monitoramento dos lisímetros iniciou dia 23 de março de 2018, 

imediatamente após o término de sua construção, sendo avaliados os parâmetros do 

lixiviado, gases, temperatura, precipitação, degradação dos resíduos e recalques. 

Os parâmetros temperatura e deformações verticais (recalques) foram obtidos 

através de medições no local, sem a necessidade de coletar amostras para sua 

determinação. 

 

3.5.1 Lixiviado e gases 

 

Os parâmetros de análise do lixiviado foram realizados considerando o que 

para Lange e Amaral (2009) são definidos como os principais parâmetros físico-

químicos usualmente empregados na caracterização convencional do lixiviado: 

potencial hidrogeniônico (pH), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), demanda 

química de oxigênio (DQO), nitrogênio total Kjeldahl (NTK), nitrogênio amoniacal (N-

NH3), fósforo, cloretos, alcalinidade, série de sólidos, metais (Al e Fe) e metais 

pesados (Cd, Ni, Zn, Cu e Pb).  

Foram realizadas duas análises do lixiviado em cada lisímetro, considerando 

o tempo para geração e coleta do lixiviado bem como os custos para realização do 

ensaio. A primeira coleta do lixiviado em L1 se deu no dia 29 de abril de 2019 

(Figura 3.11 a) e do L2 no dia 17 de outubro do mesmo ano. A segunda coleta dos 

lixiviados de L1 e L2 foi realizada em outubro de 2020. As análises foram realizadas 
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por laboratório particular credenciado junto à Fepam (Fundação Estadual de 

Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler) e os procedimentos de análise 

seguiram o preconizado pelo Standard Methods for the Examination of Wather and 

Wastewater (APHA et al., 2017). 

Vilar, Machado e Carvalho (2015) definem que um aterro sanitário pode ser 

considerado, do ponto de vista energético, um grande biorreator, com resíduos e 

água como produtos de entrada, e gases e lixiviado como produtos de saída. A 

geração do biogás, por decomposição anaeróbia, contém em sua composição 

principalmente metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2). 

A leitura dos gases foi realizada na saída dos drenos de gás, em cada um dos 

lisímetros, com o equipamento GEM™2000 (Figura 3.11 b e c), pertencente à CRVR 

que mensura metano (CH4), dióxido de carbono (CO2) e oxigênio (O2) em %, a 

vazão em m³/h e a pressão em milibar. O equipamento conta com uma sonda, a 

qual é introduzida no dreno de gases e se faz necessária para realização da leitura e 

obtenção dos resultados. As leituras foram realizadas conforme disponibilidade do 

equipamento de propriedade da empresa.  

 

Figura 3.11 - Coleta de lixiviado dos lisímetros e equipamento para medição 
de gás. 

  

   
(a) (b) (c) 
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3.5.2 Temperatura e precipitação 

 

Foram medidas, diariamente, temperaturas internas e externas à massa dos 

resíduos. Em cada um dos lisímetros (L1 e L2) foram instalados 3 termopares tipo k 

e a temperatura interna foi medida por meio de um termômetro portátil do tipo digital 

que era conectado a esses termopares. Os termopares foram instalados a 0,50 m, 

1,30 m e 2,18 m de profundidade em cada um dos lisímetros, ou seja, conforme a 

execução do lisímetro, um termopar ia sendo instalado a cada anel de concreto 

colocado.  

O experimento contou com um pluviômetro padrão instalado na área do 

aterro, que já vem sendo utilizado pela companhia responsável para medição da 

precipitação diária. 

 

3.5.3 Resíduos 
 

Pessin, Silva e Panarotto (2003) descrevem que a amostragem dos resíduos 

pode ser realizada com utilização de trados mecânicos e as amostras devem ser 

acondicionadas em embalagens herméticas e mantidas sob refrigeração. Os autores 

definem alguns parâmetros que são indicativos da evolução do processo biológico, 

como: pH, teor de umidade, teor de sólidos voláteis e teor de sólidos fixos. Os 

métodos analíticos sugeridos pelos autores estão no Standard Methods for the de 

Examination of Water and Wastewater (APHA et al., 2017). 

Amostras de resíduos foram retiradas das aberturas laterais dos lisímetros, 

com auxílio de um pequeno trado manual, respeitando o preconizado na NBR 10007 

(2004). 

 

3.5.4 Recalques 

 

Os recalques foram monitorados por meio de 4 placas metálicas, duas em 

cada lisímetro, confeccionadas em aço, com hastes de 60 cm de altura, em aço 

galvanizado, conforme detalhes da Figura 3.12. As placas metálicas foram 

colocadas imediatamente após o enchimento dos lisímetros com resíduos sólidos e 

sobre elas foram executadas as camadas de cobertura dos lisímetros. As placas 

permitiram o monitoramento dos deslocamentos verticais do maciço, os quais eram 

medidos através de uma régua.  
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Com base nos dados de medição dos recalques gerados nos lisímetros, 

foram aplicados modelos para previsão de recalques futuros de diversos autores 

consagrados na literatura. 

 

Figura 3.12 - Detalhe das placas de medição dos recalques. 
 

  

(a) (b) 

 

3.6 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Os parâmetros de monitoramento dos recalques medidos e calculados para 

as quatro placas dos lisímetros foram comparados entre os dois lisímetros para 

avaliar se o lodo utilizado como material de impermeabilização de fundo e de 

cobertura em um dos lisímetros provoca alterações significativas no comportamento 

mecânico. Os aspectos qualitativos relativos à biodegradação dos resíduos foram 

analisados, porém não foram obtidas séries de análises químicas periódicas que 

permitissem realização de análise estatística entre os dois lisímetros.  

De acordo com Bareither e Kwak (2015) os valores dos parâmetros incluídos 

nos modelos para avaliação de recalques foram diferenciados em quatro categorias: 

(1) medidos; (2) fixados; (3) calculados; e (4) otimizados. Os valores medidos 

consideram as propriedades dos resíduos e as características dos experimentos; os 
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valores fixados são os parâmetros que podem ser restringidos com base em 

experiências anteriores ou corrigidos para simplificar a aplicação do modelo; os 

valores calculados foram obtidos com base em parâmetros medidos e fixados; os 

valores otimizados foram obtidos pela otimização de mínimos quadrados. 

O desempenho estatístico dos modelos foi avaliado calculando o coeficiente 

de determinação (R2) e incluiu uma comparação de R2 versus o número de 

parâmetros totais e otimizados. O coeficiente de determinação foi calculado 

conforme a equação 3.1. 

 

𝑅2 = 1 −
𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
                                                          (3.1) 

 

Onde: SSR: soma de resíduos quadrado; SST: soma total de quadrados 

(BERTHOUEX e BROWN, 2002 apud BAREITHER e KWAK, 2015). A soma total de 

quadrados foi calculada usando a equação 3.2. 

 

𝑆𝑆𝑇 =  ∑ (𝑆𝑗 − 𝑆�̅�)
2𝑁

𝑗=1                                                (3.2) 

 

Onde: N: número de observações no conjunto de dados; Sj: recalque medido; 

𝑆�̅�: média aritmética de todos os Sj. A soma de resíduos quadrados foi calculada pela 

equação 3.3. 

 

𝑆𝑆𝑅 =  ∑ (𝑆𝑗 − �̂�𝑗)
2𝑁

𝑗=1                                               (3.3) 

 

Onde: �̂�𝑗: recalque modelado, que corresponde à medição Sj. 

 

Desenvolvido em ambiente Excel (Microsoft), foi utilizado o método dos 

mínimos quadrados que objetiva o ajuste de curvas entre o recalque estimado pelo 

modelo e o recalque medido. Para os modelos de Ling et al. (1998) os parâmetros 

foram obtidos por meio de regressão linear. Para os demais modelos, foi utilizada a 

ferramenta Solver, que estima automaticamente os parâmetros requeridos para cada 

modelo e busca a melhor aproximação entre as curvas teóricas e experimentais. A 

célula de destino, no Solver, foi definida como a soma dos mínimos quadrados, 
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sendo considerada a mínima possível, e, as células variáveis foram definidas pelos 

parâmetros das equações dos modelos de previsão que se deseja encontrar.  

Ainda, por meio do teste t para duas amostras independentes via 

reamostragem bootstrap com 10000 simulações, a partir das duas repetições de 

cada lisímetro (FERREIRA, 2009), os valores médios de recalque dos dois tipos de 

lisímetros foram comparados entre si  

De acordo com Ferreira (2009), o teste t para amostras independentes, 

utilizando reamostragem boostrap é adequado nos casos em que a distribuição 

populacional é desconhecida ou não se ajusta a distribuição normal. Posteriormente, 

em cada data de avaliação, os valores reais observados nos lisímetros foram 

comparados aos valores estimados pelos modelos por meio do teste t para amostras 

dependentes a 5% de probabilidade de erro. Os valores reais e estimados pelos 

modelos também foram plotados em gráficos. As análises estatísticas foram 

realizadas com o auxílio do aplicativo Microsoft Office Excel e do software BioEstat 

5.0 (AYRES et al., 2007). 



109 
 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados da pesquisa serão apresentados nesse capítulo e seguirão as 

etapas descritas na metodologia adotada. Serão apresentados resultados sobre a 

caracterização dos materiais empregados na construção dos dois lisímetros (L1 e 

L2), os resultados das análises físicas, químicas e biológicas realizadas durante o 

monitoramento e os resultados medidos e modelados dos recalques. Os resultados 

apresentados procuram evidenciar o comportamento dos lisímetros, considerando a 

semelhança na composição dos RSU e a diferença entre as camadas de 

impermeabilização de fundo e de cobertura.  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

 

4.1.1 Caracterização física dos materiais 
 

A Tabela 4.1 apresenta o resumo dos ensaios de caracterização tradicionais 

da Mecânica dos Solos nos materiais (solo, lodo e misturas). O solo utilizado para 

execução das camadas de base e cobertura dos lisímetros é um material fino (68% 

passante na # peneira 200), sendo classificado como um silte argiloso (fração argila 

de 29%). No ensaio de granulometria sem uso de defloculante, aumentou a fração 

silte e reduziu a fração argila, indicando um certo grau de floculação desta fração 

(Figura 4.1). 

No lodo, usando o procedimento normalizado de ensaio de granulometria, 

com e sem uso de defloculante, as partículas sedimentaram rapidamente. Deve-se à 

grande quantidade de alumínio presente nas amostras que é utilizado no processo 

de floculação quando do tratamento da água para consumo humano. O mesmo 

ocorreu com a amostra contendo 50% de lodo (SL50). 

Knierim (2020) trabalhando com o mesmo lodo, obteve valores de 

plasticidade bem elevados, quando o material apresentava-se bastante úmido. Com 

a secagem prévia o comportamento se alterava. 

No aumento da quantidade de lodo nas misturas, percebe-se pelos resultados 

apresentados na Tabela 4.1, que o limite de liquidez permanece praticamente 

constante, porém ocorre a elevação do limite de plasticidade e por consequência a 
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redução do índice de plasticidade. Dando indicativo do comportamento granular do 

lodo devido à sua estrutura floculada. 

O lodo, do caso em estudo, não apresenta um comportamento que permite a 

realização de ensaios como os realizados para o solo. A umidade inicial do material 

coletado em campo (na CORSAN) foi em torno de 200%. Para destorroar o material 

e realizar as misturas com o solo foi necessário secar o material ao ar até uma 

umidade entre 40% e 50%. Acima de 50% o material se torna muito pastoso, o que 

dificulta a trabalhabilidade, e abaixo dessa umidade, o material forma torrões muito 

rígidos, se comportando como material granular, inviabilizando o destorroamento e a 

mistura com outro material.  

Não foi possível obter valores para os limites para a mistura que utiliza 50% 

de lodo (SL50), pois o material apresentou comportamento não plástico, tipo 

granular, semelhante ao que foi reportado nos trabalhos de Rodriguez et al. (2011), 

Delgado (2016) e Gonçalves et al. (2017). 

 

Tabela 4.1 - Caracterização física do solo, lodo e misturas. 
 

Parâmetros Solo Lodo SL15 SL25 SL35 SL50 

S (g/cm3) 2,81 2,50 2,74 2,63 2,63 2,54 

LL (%) 33 164* 40 42 43 NP 

LP (%) 20 143* 20 30 36 NP 

IP (%) 13 21* 19 12 7 NP 

Pedregulho (%) 1 - 0 0 0 - 

Ar. Grossa (%) 2 - 11 14 18 - 

Ar. Média (%) 11 - 14 13 13 - 

Ar. Fina (%) 19 - 8 19 4 - 

Silte (%) 39 - 40 37 32 - 

Argila (%) 29 - 26 18 33 - 

S = massa específica dos sólidos; LL = limite de liquidez; LP = Limite de plasticidade; IP = índice 
plasticidade. 
*Knierim (2020) 
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Figura 4.1 - Análise granulométrica do solo. 
 

 

*Curva vermelha sem uso de defloculante; curva verde com uso de defloculante. 

 

Santos, Scapin e Pinheiro (2018) e Knierim (2020) realizaram ensaio de 

granulometria, por peneiramento e sedimentação, com uso de defloculante, para a 

mistura SL15 e obtiveram os resultados constantes da Tabela 4.2. A adição de lodo 

da ETA (LETA) contribuiu para um aumento nas frações de areia grossa e média e 

redução nas porcentagens de silte (SANTOS, SCAPIN E PINHEIRO, 2018; 

KNIERIM, 2020). 

 

Tabela 4.2 – Granulometria solo e SL15 por Knierim (2020); Santos, Scapin e 
Pinheiro (2018). 

 

Amostra 
Knierim 
(2020) 

Santos, Scapin e 
Pinheiro (2018) 

 Solo SL 15 Solo SL 15 

% pedregulho (> 2,0 mm) 6 4 0 0 

%areia grossa (0,6 – 2,0 mm) 0 5 2 11 

% areia média (0,2 – 0,6 mm) 1 7 7 14 

% areia fina (0,06 – 0,2 mm) 13 59 25 8 

% silte (2 µm – 0,06 mm) 23 11 40 34 

% argila (< 2 µm) 57 14 26 33 
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Cabe destacar que o solo utilizado por Knierim (2020) é proveniente da CRVR 

do município de Giruá, RS, da formação serra geral, a partir de derrames basálticos. 

A análise granulométrica do lodo só foi possível utilizando o granulômetro a 

laser no já referido laboratório da UFRGS, conforme apresentado na Figura 4.2. No 

eixo X estão os tamanhos das partículas em micrômetros (µm), no eixo Y, da 

esquerda (Q3 valores cumulativos), estão os valores acumulados em percentual (%). 

Para obtenção das frações de argila, silte e areia, as leituras foram realizadas 

diretamente pela linha, em vermelho, de distribuição das partículas no eixo Y da 

esquerda.De acordo com o resultado do ensaio de granulometria pode-se observar 

que: D10 = 130,88 µm, D50 = 560,99 µm, D90 = 1041,11 µm.  

O ensaio de granulometria por peneiramento e sedimentação não foi possível 

de realizar, pois as partículas de lodo precipitavam rapidamente, mesmo com uso de 

defloculante (hexametafosfato de sódio) nas amostras. Tal fato também é reportado 

por Delgado (2016), Montalvan (2016), Hsieh e Raghu, 1997 apud Montalvan, 2016, 

no qual os autores descrevem que o coagulante utilizado na ETA faz com que as 

partículas de lodo se aglutinem,se agreguem e precipitem rapidamente. 

O ensaio de granulometria a laser da mistura SL15 é apresentado na Figura 

4.3. De acordo com o resultado do ensaio de granulometria pode-se observar que: 

D10 = 3,71 µm, D50 = 39,60 µm, D90 = 547,39 µm.  
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Figura 4.2 – Granulometria do lodo. 
 

 

 

Figura 4.3 – Granulometria mistura SL15. 
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Cabe destacar, que a título de teste, logo que o lodo foi coletado da ETA, com 

umidade em torno de 200%, verificou-se que o material, quando lavado em água 

corrente, é 100% passante na peneira n° 200 (abertura de 0,075 mm), ou seja, 

nessa situação pode-se considerar que o LETA tem características de argila e silte. 

Na Tabela 4.3 é apresentado um resumo dos resultados obtidos para o 

ensaio de granulometria a laser do lodo e da mistura SL15 dos lisímetros, bem como 

do lodo e da mistura SL15 estudados por Knierim (2020). Nos lodos estudados 

pode-se observar um maior percentual de areia nas amostras, seguidos de silte e 

argila. Já nas misturas SL15 o maior percentual encontrado foi de silte, seguido de 

areia, para os lisímetros e argila. Na pesquisa de Knierim (2020) não foram 

encontrados percentuais de areia na mistura SL15, somente silte e argila. É 

importante destacar que os ensaios foram realizados com amostras coletadas em 

diferentes períodos e o lodo não tem características pré definidas, pois depende da 

estação do ano, frequência de chuvas, operação da ETA, quantidade e tipo de 

coagulante adicionado à ETA, entre outros. 

 

Tabela 4.3 – Resumo dos ensaios de granulometria a laser para o lodo e 
SL15. 

 

Frações 
Lisímetros Knierim (2020) 

Lodo SL 15 Lodo SL 15 

% areia (60 ≤ 2000 µm ) 94,66 35,24 87,95 0 

% silte (2 ≤ 60 µm) 4,83 59,24 10,33 82,34 

% argila (< 2 µm) 0,37 5,52 1,72 17,66 

 

4.1.2 Caracterização química dos materiais 

 

Os resultados apresentados para o lodo de ETA (coagulante utilizado 

alumínio) vão ao encontro a alguns estudos apresentados na revisão de literatura 

(Tabela 2.4), em termos de elementos presentes neste material. O principal fato a se 

destacar é a maior porcentagem de Silício, Alumínio e Ferro, conforme apresentado 

na Tabela 4.4. Knierim (2020); Tartari et al. (2011), Díaz-Mora e Mondénes (2011), 

Santos et al. (2010), Hoppen et al. (2005) e Oliveira, Machado e Holanda (2004), 

também encontraram estes mesmos elementos para diferentes lodos do Brasil. No 

entanto, há se destacar novamente que cada LETA tem característica específica, 



115 
 

havendo variação da porcentagem desses elementos presentes nas amostras 

(KNIERIM, 2020).  

 

Tabela 4.4 - Fluorescência de raios X do solo e do lodo. 
 

 Solo 
Lodo 

(Análise 1) 

Lodo 

(Análise 2) 

Parâmetro 
Resultado 

(mg/g) 
% de 

material 
Resultado 

(mg/g) 
% de 

material 
Resultado 

(mg/g) 
% de 

material 

SiO2 499,47 50 340,26 34 284,18 28 

Al2O3 141,48 14 267,12 27 217,29 22 

Fe2O3 46,66 5 127,18 13 129,99 13 

K2O 18,77 2 7,20 1 7,28 1 

CaO 6,33 1 3,40 0 3,06 0 

MgO 13,50 1 5,34 1 4,07 0 

TiO2 8,05 1 5,95 1 6,21 1 

BaO 0,72 0 0,68 0 0,75 0 

MnO 0,59 0 3,13 0 3,87 0 

P2O5 0,49 0 5,61 1 5,16 1 

SO3 0,65 0 8,79 1 7,99 1 

 

 

O solo, pelo valor elevado de sílica e menores porcentagens de alumínio e 

ferro, condiz com a origem deste material, sendo um perfil de alteração de rochas 

sedimentares (siltitos e arenitos) comumente encontrado na área do aterro sanitário 

de Santa Maria.  

As Figuras 4.4 e 4.5 apresentam o resultado do ensaio de difração de raios X 

para amostra em pó do solo e lodo. Os resultados indicam a presença de quartzo, 

feldspato e ilita, minerais comuns para estes solos siltosos. Já para amostra de lodo 

o ensaio indicou a presença de quartzo, cristobalita (polifornismo de quartzo) 

caulinita, e ilita. 

 

 

 

 

 



116 

 

Figura 4.4 - Difração de raios-X do solo – amostra em pó. 
 

 

 

 

Figura 4.5 - Difração de raios-X do lodo – amostra em pó. 

 

 



117 
 

Ensaios de raio X realizados por vários autores em amostras de lodo 

indicaram que o mineral presente na grande maioria dos casos é o quartzo 

(MONTALVAN, 2016; BASIM,1999; TARTARI et al., 2011; WATANABE, 2016) e 

caulinita (TARTARI et al., 2011; MONTALVAN, 2016) encontraram ainda caulinita, 

entre outros. 

Ensaios de lixiviação e solubilização, do lodo e da mistura com solo (SL15), 

bem como as análises do lixiviado, seguiram o preconizado em APHA et al. (2017). 

A análise para fins de caracterização do lodo estudado, conforme NBR 10004 (2004) 

é apresentada na Tabela 4.5. De acordo com esta norma e conforme os resultados 

dos ensaios realizados, o lodo foi classificado como material classe II A – não inerte. 

A referida tabela apresenta o resultado dos parâmetros analisados em mg/Kg e em 

proporção de material (%). Em percentual, os resultados de alumínio total, carbono 

orgânico total (COT) e de ferro total representam, respectivamente, 17,8%, 6,3% e 

4,8%, os demais parâmetros ficaram abaixo de 1%. 

 

Tabela 4.5 – Caracterização do lodo (NBR 10004/2004). 
 

Ensaio Unidade Resultado % de material 

Alumínio total mg/Kg 178003 17,8 

Arsênio total mg/Kg 6,48 <1 

Bário total mg/Kg 118 <1 

Cádmio total mg/Kg ND - 

Cálcio total mg/Kg 1019 0,1 

COT g C/Kg 63,20 6,3 

Chumbo total mg/Kg 12,60 <1 

Cianeto mg/Kg 3,69 <1 

Cobre total mg/Kg 30,50 <1 

Cromo total mg/Kg 131 <1 

Ferro total mg/Kg 47965 4,8 

Magnésio total mg/Kg 1731 0,2 

Manganês total mg/Kg 1446 0,1 

Mercúrio mg/Kg ND - 

Molibdênio total mg/Kg ND - 

Níquel total mg/Kg ND - 

pH - 4,75 <1 

Selênio total mg/Kg 1,10 <1 

Sulfeto mg S2-/Kg <0,79 <1 

Umidade % 33 <1 

Zinco total mg/Kg 70,60 <1 
COT: carbono orgânico total 



118 

 

Ensaios de lixiviação, de acordo com NBR 10005 (2004), estão apresentados 

na Tabela 4.6 para a amostra de lodo e para a mistura de solo com 15% de lodo 

(SL15). A lixiviação é o processo que se determina a capacidade de transferência de 

substâncias orgânicas e inorgânicas presentes no resíduo sólido, por meio de 

dissolução no meio extrator. Na análise do lodo e da mistura SL15, todos os 

parâmetros analisados ficaram abaixo de 1% sendo que para o lodo, o cálcio 

apresentou maior percentual (0,005%), seguido de manganês (0,004%) e alumínio 

(0,002%); e para a mistura SL15, o que apresentou maior percentual foi o cálcio 

(0,006%), seguido de magnésio e de manganês, com uma redução no alumínio 

(0,0003%).  

Conforme o Anexo F da NBR 10004 (2004) que trata sobre limite máximo de 

concentração no extrato obtido no ensaio de lixiviação, os parâmetros analisados 

satisfizeram os limites estabelecidos em norma.  
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Tabela 4.6 – Ensaio de lixiviação do lodo e da mistura SL15 (NBR 
10005/2004). 

 

  Lodo Mistura SL15  

Ensaio Unidade Resultado 
% de 

material 
Resultado 

% de 
material 

NBR 
10004/2004 

Anexo F 

Alumínio mg/L 18,10 2x10-3 2,84 3x10-4 - 

Arsênio mg/L ND - ND - 1 

Bário mg/L 1,22 1x10-4 0,33 3x10-5 70 

Cádmio mg/L ND - ND - 0,5 

Cálcio mg/L 45,70 5x10-3 55,10 6x10-3 - 

COT mg C/L 4,72 5x10-4 2,11 2x10-4 - 

Chumbo mg/L ND - ND - 1 

Cobre mg/L ND - ND - - 

Condutividade µS/cm 5283 <1 5259 <1 - 

Cromo total mg/L ND - ND - 5 

DQO mg O2/L 46,30 <1 40,80 <1 - 

Ferro mg/L ND - ND - - 

Fluoreto mg F/L 1,49 1x10-4 ND - 150 

Magnésio mg/L 1,47 1x10-4 8,37 8x10-4 - 

Manganês mg/L 41,70 4x10-3 6,45 6x10-4 - 

Mercúrio mg/L ND - ND - 0,1 

Molibdênio mg/L ND - ND - - 

Níquel mg/L ND - ND - - 

Prata mg/L ND - ND - 5 

Selênio mg/L ND - ND - 1 

Sulfeto mg S2-/L ND - ND - - 

Zinco mg/L <0,027 <1 <0,027 <1 - 

COT: carbono orgânico total 

 

O ensaio de solubilização proposto pela NBR 10006 (2004) tem como 

finalidade diferenciar os resíduos classificados como classe II A (não inertes) e 

classe II B (inertes) de acordo com a NBR 10004 (2004). Os parâmetros obtidos são 

determinados no estrato solubilizado de resíduos sólidos, cujos resultados estão 

apresentados na  

Tabela 4.7 para a amostra de lodo e da mistura SL15. As amostras 

permaneceram em repouso por sete dias em temperatura de até 25 °C, conforme 

prescreve a referida norma. 
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Todos os parâmetros analisados ficaram abaixo de 1 %. Para o lodo, no 

extrato solubilizado o cálcio foi que apresentou maior percentual (0,02%), seguido de 

manganês (0,01%), cloreto (0,007 %), nitrato, sódio e carbono. Para a mistura SL15 

o parâmetro que apresentou maior percentual foi o cálcio (0,002%), porém com uma 

redução. Ao comparar-se com os resultados do lodo, a mistura solo-lodo apresentou 

uma quantidade maior no extrato solubilizado de alumínio e bário. Também 

verificou-se uma redução na condutividade elétrica que está associada aos sólidos 

em suspensão.  

 
Tabela 4.7 – Ensaio de solubilização do lodo e da mistura SL15 

(NBR 10006/2004). 
 

  Lodo Mistura SL15  

Ensaio Unidade Resultado 
% de 

material 
Resultado 

% de 
material 

NBR 
1004/2004 
Anexo G 

Alumínio mg/L 1,40 1x10-4 2,84 3x10-4 0,20 

Arsênio mg/L ND - ND - 0,01 

Bário mg/L 0,49 5x10-5 1,10 1x10-4 0,70 

Cádmio mg/L ND - ND - 0,005 

Cálcio mg/L 179 2x10-2 17,60 2x10-3 - 

COT mg C/L 58,10 6x10-3 1,63 2x10-4 - 

Chumbo mg/L ND - ND - 0,01 

Cianeto mg CN-/L ND - ND - 0,07 

Cloreto mg Cl-/L 69,10 7x10-3 ND - 250 

Cobre mg/L ND - ND - 2 

Condutividade µS/cm 1440 <1 342 <1  

Cromo total mg/L 0,081 8x10-6 ND - 0,05 

DQO mg O2/L 12,30 <1 <9,20 <1 - 

Ferro mg/L ND - ND - 0,30 

Fluoreto mg F/L 0,65 7x10-5 ND - 1,50 

Magnésio mg/L 3,34 3x10-4 5,88 6x10-4 - 

Manganês mg/L 114 1x10-2 1,91 2x10-4 0,10 

Mercúrio mg/L ND - ND - 0,001 

Molibdênio mg/L ND - ND - - 

Níquel mg/L ND - ND - - 

Nitrato mg NO3
-N/L 24 2x10-3 ND - 10 

Prata mg/L ND - ND - 0,05 

Selênio mg/L ND - ND - 0,01 

Sódio mg/L 22,1 2x10-3 ND - 200 

Sulfato mg SO4
2-/L 8,21 8x10-4 ND - 250 

Sulfeto mg S2-/L ND ND ND - - 

Zinco mg/L ND <0,027 ND - 5 
COT: carbono orgânico total 
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De acordo com o Anexo G da NBR 10004 (2004) que trata sobre limites 

máximos de concentração no extrato obtido no ensaio de solubilização, para o lodo, 

os parâmetros alumínio, cromo total, manganês e nitrato ultrapassaram os limites 

permitidos pela norma. Para a mistura com lodo, os parâmetros alumínio, bário e 

manganês ultrapassaram os limites máximos recomendados e o cromo total não foi 

detectado. Cabe ressaltar que esses elementos químicos foram encontrados quando 

da análise dos teores totais por FRX, portanto, conforme esperado, se fizeram 

presentes também na análise do extrato solubilizado da amostra.  

 

4.1.3 Ensaios de compactação e permeabilidade 

 

Com objetivo de avaliar as propriedades de compactação e permeabilidade 

foram realizados ensaios no solo e na mistura solo-lodo, cujos resultados estão 

apresentados na Tabela 4.8. A energia adotada para o ensaio de compactação 

tradicional e o mini-MCV foi a energia normal. Em laboratório, ficou evidenciado que 

o aumento da quantidade de lodo na mistura, reduz a massa específica e eleva o 

teor ótimo de umidade, conforme pode ser visualizado nas Figuras 4.6 e 4.7  

 

Tabela 4.8 - Valores do ensaio de compactação e permeabilidade. 

 

  

Massa específica 
aparente seca 

máxima (kg/m³) 

Teor de 
umidade ótima 

(%) 

Coeficiente de 
permeabilidade 

(cm/s) 

Proctor Normal 

Solo 1625 21,0 3,51x10-8 

SL15 1450 27,2 5,32x10-8 

SL25 1325 33,6 8,49x10-8 

SL35 1270 35,8 3,74x10-7 

SL50 1088 47,5 - 

Proctor Normal 
Mini - Proctor 

Solo 1738 18,5 4,18x10-8 

SL15 1550 25,6 2,74x10-8 

SL25 1406 29,9 2,83x10-8 

SL35 1342 33,4 3,65x10-8 

SL50 1222 37,2 - 

 

O coeficiente de permeabilidade obtido para a mistura tende a aumentar com 

o acréscimo de lodo, devido a seu comportamento mais granular em virtude da 

floculação das partículas. Os valores obtidos situam-se entre 10-7cm/s e 10-8cms 
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(Tabela 4.8), ou seja, todos atendem ao preconizado pela NBR 13896 (1997) o qual 

deverá ser menor do que 5x10-5 cm/s. Para a mistura contendo 50% de lodo não foi 

possível realizar o ensaio de permeabilidade, pois logo após o início do ensaio a 

água atravessava o corpo de prova rapidamente, devido o material se comportar 

como granular e não possuir plasticidade 

 

Figura 4.6 - Curvas do ensaio de compactação proctor normal das misturas. 
 

 

 

Figura 4.7 - Curvas do ensaio de compactação mini-MCV das misturas. 
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Devido a impossibilidade de realizar uma compactação mais eficiente, as 

camadas de base e cobertura foram compactadas manualmente, sendo obtido uma 

massa específica entre 1300 kg/m3 e 1400 kg/m3, que resultou em grau de 

compactação em torno de 90%. Cabe destacar que a recomendação é que o grau 

de compactação deve ser igual ou superior a 95% em campo, com os devidos 

controles de umidade e utilização de equipamentos mecânicos, porém, nesse caso a 

compactação foi realizada manualmente com compactador tipo soquete de madeira. 

Alcantara (2007), nos seus experimentos com lisimetros, encontrou as 

mesmas dificuldades na compactação das camadas de cobertura, justificando ser 

aceitável que a massa específica aparente seca máxima obtida em campo seja bem 

inferior à obtida em laboratório, pois em campo dificilmente se atinge a mesma 

energia do ensaio. 

 

4.1.4 Resíduos sólidos 
 

Os resíduos sólidos urbanos foram compactados, sobre a camada de base no 

interior dos lisímetros, em camadas de 20 cm, após sua separação nas frações 

médias obtidas por Salamoni (2019). O preenchimento dos lisímetros se deu 

simultaneamente e cada um recebeu em torno de 2793 kg de RSU com umidade 

aproximada de 42%. Foram assentados os primeiros tubos de concreto (tubo 1) dos 

lisímetros, colocados 813 kg de RSU em cada um, obtendo-se densidade média 

após a compactação de 611,3 kg/m³. Os tubos de concreto subsequentes (tubo 2) 

foram assentados sobre o primeiro e receberam 1239 kg de RSU, resultando em 

uma densidade média de 700 kg/m³. Finalmente, os últimos tubos de concreto foram 

colocados e resultaram em 741 kg de RSU, obtendo-se densidade de 699 kg/m³. O 

valor médio da massa específica das camadas compactadas de resíduos ficou em 

torno de 665 kg/m³, valor este dentro da faixa de compactação encontrada no aterro 

sanitário de Santa Maria (SALAMONI, 2019). 

Conforme descrito no item 2.7.2.1, em peso, foram compactados 1288 kg de 

matéria orgânica em cada um dos lisímetros, sendo esse material considerado de 

fácil degradabilidade e altamente compressível, responsável pela maior geração de 

gases e lixiviados. A quantidade de materiais considerados moderadamente 

degradáveis e compressíveis, como papel e papelão, foi de 288 kg. Já os materiais 

considerados como dificilmente degradáveis e de baixa compressibilidade, como 
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trapos, couro, borracha, madeira, plástico, acartonados, perfizeram um total de 1117 

kg. E por fim, os materiais não degradáveis, como vidros e metais somaram um total 

de 100 kg. 

 

4.2 MONITORAMENTO DOS LISÍMETROS 

 

Após o preenchimento dos lisímetros, colocação das placas de recalque e 

execução da cobertura deu-se o início ao monitoramento. O monitoramento previa a 

avaliação das condições ambientais da área, da geração de lixiviado e gases, a 

medida da temperatura dos resíduos, avaliação da degradação e acompanhamento 

dos recalques. O tempo de monitoramento foi de 677 dias, tendo iniciado em 

23/03/2018 e terminado em 28/01/2020.  

 

4.2.1 Temperatura interna e externa 
 

As temperaturas no interior da massa de resíduos foram medidas diariamente 

até o mês de maio de 2018, quando 2 termopares apresentaram problemas e 

pararam de fornecer os dados de temperatura. Mais dois termopares foram 

colocados pelas aberturas laterais dos anéis de concreto para que não danificassem 

a cobertura e nem comprometessem a massa de RSU. Em fevereiro de 2019 outros 

dois termopares pararam de funcionar e também foram inseridos novos pela lateral 

dos tubos. Em setembro de 2019 mais termopares foram apresentando falhas e as 

medições puderam ser realizadas até outubro de 2019, quando somente um dos 

termopares continuava em funcionamento. As Figuras 4.8 e 4.9 mostram os valores 

de temperatura obtidas no ambiente no interior da massa de RSU e no ambiente nas 

profundidades de 50 cm, 130 cm e 218 cm.   

A temperatura ambiente variou, durante o monitoramento, entre 6°C e 35°C, 

com temperatura média em torno de 22°C. Na profundidade de 50 cm os dois 

lisímetros apresentaram temperatura média interna da massa de RSU de 26°C, com 

mínimas de 11°C e máximas de 39°C. Na profundidade de 130 cm foram registradas 

as maiores temperaturas internas dos lisímetros, onde a temperatura média ficou em 

27°C e 28°C, para L1 e L2, respectivamente, sendo que a temperatura variou entre 

14° e 48°C. E por fim, a temperatura média na profundidade de 218 cm ficou em 

25°C em L1 e 27°C em L2, com variação entre 14°C e 40°C. Pode-se concluir que 
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L1 e L2 demonstraram comportamentos muito semelhantes com relação às 

temperaturas medidas nas mesmas profundidades do interior da massa de RSU. 

As temperaturas medidas no interior dos lisímetros, em diferentes alturas, 

apresentaram uma mesma tendência, permanecendo em faixa considerada 

mesofílica, e vão ao encontro do que descrevem Bidone e Povinelli (1999), em que 

as temperaturas quase não ultrapassam os 45°C, sendo menos comum encontrar 

um aterro operado na faixa termofílica. Para Tchobanoglous et al. (1993) as faixas 

ótimas de temperatura para digestão anaeróbia são de 30°C a 38°C (mesofílica) e 

de 55°C a 60°C (termofílica). Em geral, dentro de alguns limites, menor temperatura 

significa menor atividade e menor taxa de conversão do material orgânico presente 

nos RSU pela ação bioquímica de microorganismos (ALCÂNTARA, 2007). 

No experimento de Salamoni (2019) a temperatura ambiente variou entre 5°C 

e 34°C no período do monitoramento e a autora ponderou que a temperatura 

externa não causou influência na temperatura do maciço de resíduos, que 

apresentou temperatura média na faixa de 39,0°C.  

 

Figura 4.8 - Temperaturas no interior de L1. 
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Figura 4.9 - Temperaturas no interior de L2. 
 

 

 

Assim como na pesquisa desenvolvida por Leite (2008), os lisímetros foram 
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temperatura no interior da massa de RSU de acordo com a profundidade dos 

lisímetros L1 e L2, respectivamente. 
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Figura 4.10 - Variação da temperatura com a profundidade do L1. 
 

 

 
Figura 4.11 - Variação da temperatura com a profundidade do L2. 
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Em abril de 2019 foi realizada a coleta do lixiviado em L1 (camada de 

cobertura e base com 15% de lodo - SL15), porém o L2 (camada de cobertura e 

base de solo) não havia gerado o efluente. Neste lisímetro o lixiviado foi coletado 

somente em outubro do mesmo ano.  

Após a coleta do material lixiviado para análise, os registros de L1 foram 

abertos algumas vezes para medir a quantidade de lixiviado produzido. O L1 gerou 

aproximadamente 263 litros (aproximadamente 0,09 m3 de lixiviado por tonelada de 

resíduo) e o L2 não havia gerado lixiviado até final de agosto de 2019, tanto que 

somente no mês de outubro de 2019 foi possível obter quantidade suficiente para 

análise do lixiviado em L2. A segunda, e última coleta, em ambos os lisímetros se 

deu em outubro de 2020. 

Cabe destacar que a geração de lixiviado em L1 foi maior do que em L2 

devido a diversos fatores que influenciam nessa produção, porém, o dreno da coleta 

de água da chuva, conectado à calha na superfície do lisímetro, foi desobstruído 

pelo menos duas vezes, o que pode ter influenciado para que a água da chuva 

precipitasse e o excedente não conseguisse escoar, infiltrando para dentro do 

lisímetro. O mesmo não ocorreu em L2, ou seja, nesse lisímetro não houve 

obstrução da drenagem pluvial.  

O resultado do monitoramento dos gases não foi satisfatório, pois os valores 

não apresentaram comportamento típico encontrado por outros autores na literatura. 

Acredita-se que de acordo com o tipo de equipamento utilizado não foi possível 

obter leituras de gases com precisão para baixos valores de oxigênio, gás carbônico 

e principalmente metano, já que o equipamento GEM™2000 era calibrado e 

comumente utilizado para leitura nos flares dos aterros sanitários da CRVR.  

 

4.2.3 Coleta dos resíduos no interior dos lisímetros 

 

Foram realizadas três coletas, do interior da massa de RSU, com um trado 

manual, através das aberturas laterais deixadas nos tubos de concreto dos 

lisímetros. As amostras foram coletadas nos dois lisímetros, aos 231, 334 e 460 dias 

de monitoramento, a alturas de 0,50 m e 1,50 m de cada lisímetro, perfazendo um 

total de quatro amostras em cada coleta, conforme Tabela 4.9. 

A umidade dos RSU antes da compactação resultou em um percentual médio 

de 42%, dentro da faixa descrita por Bidone e Povinelli (1999) de 40% a 60% de 
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umidade no lixo para as condições brasileiras. Salamoni (2019) obteve como 

resultado do teor de umidade médio valor de 48,5%, também dentro da faixa 

descrita na literatura e próximo ao encontrado na construção dos lisímetros. 

Conforme descrito por Alcântara (2007) esperava-se que as amostras mais 

inferiores, nesse caso, a 0,50m de profundidade, fossem as amostras que 

apresentassem maior teor de umidade devido à tendência de acúmulo de líquidos na 

parte inferior dos lisímetros. Como observado, a umidade dos RSU em L1, nas 

primeiras duas coletas, apresentou esse comportamento, porém o mesmo não 

ocorreu na última coleta. Em L2 os resultados mostraram maior umidade, em todas 

as coletas, na parte mais superior do lisímetro. Tal ocorrência foi relatada por 

Alcântara (2007) e pode ser justificada, também nesse caso, devido a maior ou 

menor capacidade de retenção de líquidos pelos materiais que fizeram a 

composição das amostras retiradas pelas laterais dos lisímetros.  

 

Tabela 4.9 – Medições no interior da massa de RSU. 
 

Análise Dias 
L1 L2 

0,50 m 1,50 m 0,50 m 1,50 m 

umidade 50º 
(%) 

231 214,3 140,9 63,2 87,5 

334 76,8 52,7 95,0 194,2 

460 93,7 131,8 49,0 110,0 

perda ao fogo 
550° (%) 

231 60,0 70,1 77,1 50,3 

334 80,3 78,3 81,1 86,2 

460 83,1 88,9 86,8 66,6 

pH 

231 8,0 7,7 6,8 5,1 

334 7,3 7,1 7,1 4,6 

460 6,8 7,7 7,5 6,4 

temperatura 
média interna 

°C 

231 37 (30)* 35 (30)* 

334 29 (27)* 31 (27)* 

460 19 (10)* 22 (10)* 

231 dias (08/11/18); 334 dias (19/02/19);460 dias (25/06/19) 
*Temperatura ambiente 

 

As oscilações nas umidades das amostras, as quais foram calculadas em 

relação ao peso úmido de RSU também podem indicar a formação de bolsões de ar 

entre os materiais, principalmente plásticos, o que retardaria o fluxo natural 

descendente do lixiviado para a base dos lisímetros. 
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A perda ao fogo dos RSU coletados demonstrou uma tendência de aumento 

com o passar do tempo, com exceção do L2 nas coletas de RSU realizadas na 

profundidade de 1,50m. 

Para Melo (2003) e Tchobanoglous et al. (1993) as bactérias metanogênicas 

são as mais sensíveis às alterações de pH e a faixa ótima para pleno 

desenvolvimento das mesmas situa-se entre 6,5 e 7,6. Valores de pH abaixo de 6,2 

e acima de 8,0 inibem a atividade das metanogênicas e fermentativas. O pH medido 

nas amostras de RSU coletadas no interior do L1, a 0,50 m, mostrou uma tendência 

de redução, já a 1,50 m manteve-se praticamente estável. Para o L2 o pH nas 

amostras coletadas a 0,50 m mostrou um ligeiro acréscimo com o passar dos dias, já 

para as amostras coletadas a 1,50 m, o pH manteve-se bastante ácido, porém 

oscilou diminuindo da primeira para a segunda coleta e voltando a aumentar da 

segunda para a terceira coleta. 

Semelhante ao ocorrido em L2, Alcântara (2007) encontrou em um de seus 

lisímetros pH de 5,5 e justificou que esse valor muito baixo poderia ser encontrado 

em decorrência de acúmulo de ácidos orgânicos que se formam pela fermentação 

do lixo e têm início antes mesmo da chegada dos RSU ao aterro.  

Leite (2008) encontrou valores de pH para os RSU na amostra inferior no 

interior de seu lisímetro entre 5,09 e 5,78, e considerou que as oscilações nas 

medidas podem ser normais devido às características bastante heterogêneas dos 

materiais. Na amostra superior do interior do lisímetro, apesar de também ter 

oscilado, o pH aumentou atingindo valores de 7,31 indicando o início da fase 

metanogênica. 

Na primeira coleta a precipitação registrou um acumulado no mês de 58 mm, 

na segunda foi registrado um acumulado de 74 mm e na terceira e última o 

acumulado foi de 59 mm. Cabe destacar que os valores das precipitações são 

referentes aos acumulados no mês de coleta e não desde o início do 

monitoramento.  

Salamoni (2019) concluiu em sua pesquisa que com base nos resultados 

obtidos não foi possível verificar influência da precipitação no teor de umidade dos 

RSU. Com base nas medições apresentadas na Tabela 4.9 não se pode concluir 

que a precipitação acumulada teve influência direta ou indicou uma mesma 

tendência nos resultados das coletas e análises realizadas. Porém, pode-se 

observar que em L2 apesar do acúmulo de lixiviado a 1,50m, indicado pelos valores 
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altos de umidade do resíduo, o pH se manteve ácido nas três análises, o que pode 

explicar porque a coleta de lixiviado em L2 se deu mais tarde quando comparado ao 

L1. No L2 a degradação da matéria foi mais lenta quando comparada ao L1, 

encontrando-se na fase anaeróbica ácida, com valores de pH baixos, indicando 

valores para aterros com menos de 2 anos, conforme a Tabela 2.12 

 

4.2.4 Lixiviado 
 

São muitos os fatores que podem influenciar na produção de lixiviado bem 

como na variação de suas características químicas, dentre eles a natureza do 

resíduo, idade e características do aterro (ALCÂNTARA, 2007). Como o experimento 

foi construído em área livre no aterro da cidade de Santa Maria, RS, a água 

proveniente das precipitações foi considerada como a única fonte externa que 

contribuiu para a geração do lixiviado. 

Foram realizadas duas coletas para análise dos parâmetros do lixiviado dos 

lisímetros. A primeira coleta do lixiviado proveniente do L1 foi realizada em abril de 

2019 e proveniente do L2 em outubro de 2019, tão logo os lisímetros produziram 

lixiviados em quantidade suficiente para análise dos parâmetros. A segunda coleta 

dos lixiviados em ambos os lisimetros foi realizada em outubro de 2020.  

Os valores máximos permitidos para cada um dos parâmetros estão listados 

na Resolução CONAMA n° 430 de 2011, a qual dispõe sobre as condições e 

padrões de lançamento de efluentes, onde destaca que os efluentes oriundos de 

sistemas de disposição final de resíduos sólidos de qualquer origem devem atender 

às condições e padrões definidos na referida Resolução. Ainda a Resolução 

CONSEMA n° 355 de 2017 (Conselho Estadual do Meio Ambiente) dispõe sobre os 

critérios e padrões de emissão de efluentes em águas superficiais no Estado do Rio 

Grande do Sul. Os limites fixados pelo CONSEMA levam em consideração a vazão 

do corpo receptor do efluente.  

Na Tabela 4.10 apresentam-se os resultados das análises químicas 

realizadas nos lixiviados dos lisímetros em mg/L, a proporção de material em 

percentual, os valores máximos de cada parâmetro estabelecidos pelo CONAMA e 

pelo CONSEMA.  

Considerando a proporção de material (%) todos os parâmetros indicaram 

valores menores do que 1%. Na primeira coleta os parâmetros que apresentaram 
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maior percentual foram o cloreto, sódio e potássio em ambos os lisímetros (valores 

entre 0,1% e 0,3%). Na segunda coleta os parâmetros que apresentaram maior 

percentual também foram os mesmos, porém no lisímetro L1 houve uma redução 

nestes componentes (valores entre 0,03% e 0,06%). Já para o L2 houve uma 

elevação do cloreto e sódio. Cabe destacar que cloreto, sódio e potássio são sais 

facilmente e abundantemente encontrados, presentes em materiais orgânicos e 

inorgânicos que foram lixiviados dos resíduos.  
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Tabela 4.10 – Elementos químicos presentes no lixiviado em L1 e L2. 

Elementos 
químicos 

Unidade L1 L2 

Valor 
máximo              

CONAMA 
430/2011 

Valor 
máximo 

CONSEMA 
355/2017 

 
Resultado 
abr/2019 

% de 
material  

Resultado 
out/2020 

% de 
material 

Resultado 
out/2019 

% de 
material 

Resultado 
out/2020 

% de 
material 

  

Alumínio mg/L 3,90 4x10-4 ND - 2,50 3x10-4 3,82 4x10-4 - 10,00 

Arsênio mg/L ND - ND - 0,01 1x10-6 ND - 0,50 0,10 

Bário mg/L 0,59 6x10-5 ND - 3,45 3x10-4 ND - 5,00 5,00 

Boro mg/L 0,40 4x10-5 0,26 3x10-5 2,54 3x10-4 0,50 5x10-5 5,00 5,00 

Cádmio mg/L ND - ND - ND - ND - 0,20 0,10 

Chumbo mg/L ND - ND - ND - ND - 0,50 - 

Cianeto Tot. mg CN-/L 0,01 1x10-6 0,23 2x10-5 ND - 0,04 4x10-6 1,00 0,20 

Cloreto mg Cl-/L 3091 3x10-1 751 8x10-2 3295 3x10-1 5359 5x10-1 - - 

Cobalto mg/L 0,11 1x10-5 ND - 0,11 1x10-5 ND - - 0,50 

Cobre mg/L ND - ND - 0,09 9x10-6 0,09 9x10-6 1,00 0,50 

Cromo Hex. mg Cr6+/L ND - ND - ND - ND - 0,10 0,10 

Cromo Tot. mg/L 0,33 3x10-5 ND - 0,20 2x10-5 0,07 7x10-6 - 0,50 

Estanho mg/L ND - ND - ND - ND - 4,00 4,00 

Ferro mg/L 278 3x10-2 23,20 2x10-3 28,90 3x10-3 39,90 4x10-3 15,00 10,00 

Fluoreto mg F/L 0,61 6x10-5 0,45 5x10-5 0,56 6x10-5 0,95 1x10-4 10,00 10,00 

Lítio mg/L 0,15 2x10-5 ND - 0,19 2x10-5 0,11 1x10-5 - 10,00 

Magnésio mg/L 445 4x10-2 73,90 7x10-3 793 8x10-2 215 2x10-2 - - 

Manganês mg/L 27,50 3x10-3 2,50 3x10-4 23,30 2x10-3 2,11 2x10-4 1,00 1,00 

Mercúrio mg/L ND - ND - ND - ND - 0,01 0,01 

Molibdênio mg/L ND - ND - ND - ND - - 0,50 

Níquel mg/L 0,75 8x10-5 ND - 0,52 5x10-5 0,24 2x10-5 2,00 1,00 

Potássio mg/L 1520 2x10-1 323 3x10-2 1040 1x10-1 977 1x10-1 - - 

Prata mg/L ND - ND - ND - ND - 0,10 0,10 

Selênio mg/L ND - ND - ND - ND - 0,30 0,05 

Sódio mg/L 2408 2x10-1 625 6x10-2 2428 2x10-1 3659 4x10-1 - - 

Sulfato mg SO4
2-/L ND - 150 2x10-2 293 3x10-2 430 4x10-2 - - 

Sulfeto mg S2-/L ND - ND - 5,95 6x10-4 ND - 1,00 0,20 

Vanádio mg/L 0,08 8x10-6 0,01 1x10-6 0,03 3x10-6 0,02 2x10-6 - 1,00 

Zinco mg/L 9,04 9x10-4 0,12 1x10-5 6,60 7x10-4 1,11 1x10-4 5,00 2,00 
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Considerando os resultados (mg/L) das duas análises realizadas nos 

lixiviados coletados nos lisímetros L1 e L2, os parâmetros ferro, manganês e zinco 

ficaram acima do permitido pelas resoluções CONAMA e CONSEMA. 

De maneira geral, nas duas análises realizadas nos lixiviados, os parâmetros 

alumínio, cianeto total, cromo total, ferro, manganês, níquel, potássio, vanádio e 

zinco, foram ligeiramente superiores em L1 quando comparados aos mesmos 

parâmetros em L2. No entanto, os parâmetros arsênio, bário, boro, cloreto, cobre, 

fluoreto, lítio, magnésio, sódio, sulfato e sulfeto, foram maiores em L2 quando 

comparados ao L1. 

A Tabela 4.11 mostra, resumidamente, os parâmetros em L1 que foram 

superiores quando comparados ao L2, para tanto, foram utilizados os resultados em 

mg/L e em percentual, dos resultados da análise do lixiviado, da análise dos ensaios 

de lixiviação e de solubilização da mistura SL15, utilizada nas camadas de base e 

cobertura do L1.  

 

Tabela 4.11 - Resumo dos parâmetros do lixiviado em L1 que foram 
superiores ao L2 comparados com ensaios de lixiviação e solubilização da mistura. 

 

Parâmetros 

Maior valor 
encontrado 
no lixiviado 
L1 (mg/L) 

% de 
material 

Lixiviação 
da mistura 

SL15 
(mg/L) 

% de 
material 

Solubilização 
da mistura 

SL15 (mg/L) 

% de 
material 

(%) 

Alumínio 3,9 3,9x10-4 2,84 3x10-4 2,84 3x10-4 

Cromo 0,33 3,3x10-5 ND - ND - 

Ferro 278 2,8x10-2 ND - ND - 

Manganês 27,5 2,8x10-3 6,45 6x10-4 1,91 2x10-4 

Níquel 0,75 7,5x10-5 ND - ND - 

Zinco 9,04 9x10-4 <0,027 <1 <0,027 <1 

 

Além dos parâmetros apresentados na Tabela 4.11, outros parâmetros 

também foram superiores no lixiviado em L1, porém o parâmetro cianeto foi 

determinado na análise de caracterização do lodo, e os parâmetros potássio e 

vanádio no ensaio de FRX do lodo, conforme Tabela 4.12. 

De acordo com a publicação da ficha de informação toxicológica (2017) pela 

Divisão de Toxicologia Humana e Saúde Ambiental da CETESB (Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo) o potássio é um sal muito comum encontrado 
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principalmente em materiais orgânicos presentes no solo, já os compostos de 

cianeto comumente encontrados no ambiente são o cianeto de hidrogênio e dois de 

seus sais, cianeto de sódio e cianeto de potássio, que podem ser encontrados 

naturalmente em baixas concentrações no solo, água e vegetais. Os cianetos são 

usados em galvanoplastia, extração de ouro e prata, limpeza de metais, na produção 

de fibras sintéticas, corantes, pigmentos e nylon, como reagente em química 

analítica, agente de fumigação e gaseificação do carvão.  

A ficha de informação toxicológica (2017) trata do vanádio e define como um 

metal que ocorre na natureza combinado com outros elementos, como oxigênio, 

sódio, enxofre e cloreto. Existem cerca de 65 minerais diferentes contendo vanádio. 

O metal é encontrado em rochas fosfáticas e alguns minérios, carvão e petróleo. As 

principais fontes de emissão do metal são as indústrias de ligas de aço e a queima 

de combustíveis fósseis. Os compostos de vanádio são usados como catalisadores 

em reações químicas, na produção de vidros coloridos e borracha sintética, 

esmaltes para porcelana, lacas, tintas, entre outros. O vanádio está presente na 

crosta terrestre em concentração média de 100 ppm (aproximadamente 100 mg/kg); 

seu teor no solo varia de 3 a 310 µg/g e está associado com as rochas que formam 

o solo. Os níveis naturais na água doce estão entre 0,2 e 100 µg/L e entre 0,2 e 29 

µg/L na água salgada.  

 

Tabela 4.12 - Resumo dos parâmetros do lixiviado em L1 que foram 
superiores ao L2 comparados com ensaios de caracterização e FRX do lodo. 

 

Parâmetros 

Maior valor 
encontrado 
no lixiviado 
L1 (mg/L) 

% de 
material 

Caracterização 
do lodo 
(mg/Kg) 

% de 
material 

Maior valor 
encontrado 
em FRX do 
lodo (mg/L) 

% de 
material 

Cianeto 0,23 2,3x10-5 3,69 3,69x10-4 - - 

Potássio 1520 1,5x10-1 - - 7,20 7,2x10-1 

Vanádio 0,08 8,0x10-6 - - 0,27 2,7x10-2 

 

Com base nos resultados das análises apresentadas e considerando os 

parâmetros que foram superiores no lixiviado em L1 quando comparado ao L2, 

pode-se observar que todos os parâmetros que estiveram presentes na mistura 

SL15 e no lodo, também se fizeram presentes no lixiviado. Os ensaios de lixiviação 

e de solubilização da mistura SL15 mostram que os valores encontrados nas 
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análises ficaram abaixo dos valores encontrados no lixiviado, ou seja, esses 

parâmetros que mostraram aumento na proporção, quando da análise do lixiviado 

em L1, são provenientes do RSU e não do uso da camada de cobertura que utiliza a 

mistura SL15. 

Os ensaios de caracterização do lodo e de FRX apresentam proporções 

maiores de cianeto, potássio e vanádio quando comparados aos resultados de 

lixiviação do lisímetro, portanto, como no lixiviado os valores ficaram menores do 

que nos demais ensaios, pode-se afirmar que, quando se compara a proporção 

desses parâmetros, houve uma redução, o que indica que o lodo não contribuiu para 

aumento desses parâmetros. 

Os diferentes parâmetros analisados e as diferentes quantidades encontradas 

nos lixiviados de L1 e L2 podem ser justificados pela própria decomposição dos RSU 

no interior dos lisímetros, que considera, como descrito anteriormente, diversos 

fatores. Sendo assim, não se pode afirmar que a camada de cobertura em L1 (SL15) 

contendo o lodo de ETA contribuiu para o aumento na quantidade de elementos 

químicos para a geração de lixiviado nos lisímetros. 

O L1 gerou lixiviado antes do L2, como a composição dos lisímetros nesse 

caso era a mesma, a justificativa pode ir ao encontro daquela descrita por Alcântara 

(2007): onde a atividade microbiana teria sido maior nesse lisímetro, contribuindo 

para que ocorresse uma maior produção de lixiviado, e principalmente devido a 

menor eficiência do sistema de cobertura do L1, composto pela mistura SL15, mais 

permeável. 

Na pesquisa de Alcântara (2007) a geração de lixiviado ocorreu após 6 meses 

de monitoramento dos lisímetros, tendo o local do experimento (Recife/PE) uma 

precipitação anual de 2000 mm/ano e temperatura ambiente de 30°C. No 

experimento de Melo (2003) não ocorreu geração de lixiviado e o autor atribui a isso 

a execução do sistema de drenagem de líquidos, o baixo índice de precipitação em 

Campina Grande/SP, média de 700 mm/ano, às baixas temperaturas ambientes em 

torno de 22°C e ainda ao tempo de monitoramento, em torno de 5 meses. 

A Tabela 4.13 mostra os resultados dos parâmetros físicos, químicos e 

biológicos encontrados na análise dos lixiviados em L1 e L2. O resultado dos 

parâmetros considera suas unidades de ensaio, a proporção de material em 

percentual, bem como os valores máximos desses parâmetros permitidos pelo 

CONAMA. 
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Tabela 4.13 - Parâmetros físicos, químicos e biológicos do lixiviado em L1 e L2. 
 

Parâmetros físicos, 
químicos e biológicos 

Unidade 

L1 (SL15) L2 Valor 
máximo 

CONAMA 
430/2011 

abr/2019 
% de 

material 
out/2020 

% de 
material 

out/2019 
% de 

material 
out/2020 

% de 
material 

Coliformes 
Termotolerantes (E. coli) 

NMP/100mL 2,4x102 - <1,8 - 2,3x101 - 2,3x102 - - 

Condutividade µS/cm 20600 - 7220 - 23580 - 20730 - - 

DBO5 mg O2/L 1625 2x10-1 245 2x10-2 1590 2x10-1 713 7x10-2 120 

DQO mg O2/L 41309 4 2128 2x10-1 35005 4 7193 7x10-1 - 

Fósforo Total mg P/L 134 1x10-2 20,30 2x10-3 1,60 2x10-4 28,90 3x10-3 - 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 1317 1x10-1 477 5x10-2 12184 1 1338 1x10-1 - 

Nitrogênio Total Kjeldahl mg N/L 1058 1x10-1 504 5x10-2 15324 2 1467 1x10-1 - 

Óleos e Graxas Minerais mg/L 11,67 1x10-3 ND - ND - ND - 20 

Óleos e Graxas Vegetais 
e Animais 

mg/L ND - ND - 35,80 4x10-3 ND - 50 

pH - 5,68 - 7,13 - 6,89 - 7,25 - 5 – 9 

Sólidos Sedimentáveis mg/L 0,60 6x10-5 ND - ND - ND - - 

Sólidos Suspensos 
Totais 

mg/L 4730 5x10-1 212 2x10-2 935 9x10-2 720 7x10-2 - 

Sólidos Totais mg/L 42127 4 3727 4x10-1 2222 2x10-1 15251 2 - 

Temperatura °C 10,80 - 23,60 - 19,90 - 23,70 - - 

Turbidez NTU 77,50 - 55,80 - 660 - 288 - - 
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Considerando a proporção de material (%) quase todos os parâmetros 

indicaram valores menores do que 1%, com exceção da DQO (4% encontrado em 

L1 e L2), nitrogênio amoniacal (1% encontrado em L2), nitrogênio total (2% 

encontrado em L2) e sólidos totais (4% encontrado em L1 e 2% em L2).  

De maneira geral, os parâmetros físicos, químicos e biológicos nos quais os 

valores de L1 ficaram acima dos valores de L2 são: fósforo total, óleos e graxas 

minerais, sólidos sedimentáveis, sólidos suspensos totais e sólidos totais. Já os 

parâmetros físicos, químicos e biológicos nos quais os valores de L2 foram 

superiores aos de L1 são nitrogênio amoniacal, nitrogênio total e óleos e graxas 

vegetais e animais. Cabe destacar que óxidos de fósforo foram encontrados pelo 

ensaio FRX no lodo e no solo em percentuais superiores ao encontrado no lixiviado.  

Com base na Tabela 4.13 os parâmetros fósforo, óleos e graxas e sólidos 

estão dentro da faixa máxima no que se refere às características mais prováveis do 

lixiviado em aterros brasileiros. Destaca-se que os valores desses parâmetros 

determinados na primeira análise em L1 ficaram bem acima dos valores de L1 da 

segunda análise e dos valores de L2 na primeira e segunda análises. Tal fato pode 

ser justificado devido à camada de cobertura ser mais permeável e pelo fato do 

dreno de coleta de água pluvial em L1 ter obstruído algumas vezes antes da 

primeira coleta de lixiviado. 

Cabe destacar que para lançamento dos lixiviados em corpo receptor é 

necessário a implementação de um sistema avançado de tratamento, visto que a 

maioria dos parâmetros, conforme esperado, excedem os limites estabelecidos pela 

legislação vigente. 

Os valores da relação DBO5/DQO na primeira análise ficou em 0,04 e 0,05, 

para os L1 e L2, respectivamente. Na segunda análise essa relação DBO5/DQO 

encontrada para ambos foi de 0,10, o que de acordo com Tchobanoglous et al. 

(1993) indicam a presença de materiais de difícil degradação. Alcântara (2007) 

encontrou até 355 dias para o L1 e até 151 dias para o L2 de seu experimento, 

valores da relação DBO5/DQO de 0,4 e a partir desses dias os valores ficaram 

abaixo de 0,26. Para Salamoni (2019) a relação DBO5/DQO dos RSU apresentou 

variações entre 0,1 e 0,3, sendo que 0,1 foi o valor encontrado nos lisímetros, já que 

os resíduos utilizados em ambos os experimentos tiveram a mesma composição e 

procedência. 
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Os sólidos sedimentáveis, suspensos e totais foram encontrados em maior 

quantidade no L1, e em conformidade com o descrito por Prim (2011), o fato pode 

ser explicado pela presença de lodo na camada de cobertura ocasionando um maior 

aporte de material no lixiviado. 

O pH medido, na primeira análise, se mostrou em condição ácida (5,68 e 

6,89),  já na segunda análise o pH medido está mais elevado (7,13 e 7,25), o que de 

acordo com Melo (2003) e Tchobanoglous et al. (1993) indica que os resíduos 

encontram-se na fase metanogênica, na qual a faixa ótima de pH para pleno 

desenvolvimento das bactérias metanogênicas situa-se entre 6,5 e 7,6. No trabalho 

de Prim (2011) o pH também se mostrou bastante ácido no início das medições e ao 

longo do monitoramento do lixiviado apresentou oscilações com pequenas quedas e 

elevações, porém a partir do 61° dia se manteve numa faixa em torno de 7. O 

mesmo comportamento ocorreu no experimento de Tapahuasco (2009) onde nos 

primeiros dias de monitoramento o pH apresentou valores baixos (em torno de 5) e a 

partir do centésimo dia alcançou valores superiores a 7.  

A faixa de concentrações mais provável para fósforo total em lixiviados de 

aterros brasileiros é de 0,1 a 15 mg/L, e a faixa de concentração máxima é de 0,1 a 

40 mg/L, conforme a Tabela 2.13. O L2 ficou dentro da faixa pré estabelecida, porém 

na primeira análise de L1 este parâmetro ficou bem acima daquelas faixas de 

valores mencionados na referida tabela 

Os demais parâmetros químicos, físicos e biológicos analisados, assim como 

a DBO e a DQO, apresentaram valores dentro da faixa de aterros com menos de 2 

anos e ainda dentro da faixa pertencente à fase ácida, conforme Tabela 2.12. 

 

4.2.5 Compressibilidade dos resíduos 

 

Neste item, serão apresentados os resultados obtidos por diversos métodos 

de previsão apresentados na literatura e análises realizadas para os dois lisímetros 

/células experimentais construídas na UVS Santa Maria. 

Os estudos de compressibilidade de resíduos sólidos foram realizados com 

base nos controles após o fechamento da cobertura dos lisímetros de forma manual. 

Estes estudos envolveram a análise e verificação de desempenho dos modelos de 

compressibilidade baseados em funções matemáticas (LING et al.,1998); na 

Mecânica dos Solos (BJARNGARD e EDGERS, 1990) e reológicos e compósitos 
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(GIBSON e LO ,1961; MARQUES, 2001; CHEN et al., 2010; GOURC et al., 2010). 

Na sequência, estão descritas as diversas análises e resultados destes estudos. 

A Tabela 4.14 apresenta os parâmetros, espessura de resíduos (H), 

deslocamentos verticais finais (recalques) e deformações finais (recalque/espessura 

dos resíduos) medidos nas placas de recalque (PR) instaladas nos lisímetros.  

A Figura 4.12 e a Figura 4.13 apresentam os recalques e as deformações 

medidas em função do tempo para as placas de recalques dos lisímetros L1(SL15) e 

L2.  

No L1(SL15) o recalque médio medido foi de 272 mm (11,55%) e no L2 foi de 

202 mm (8,60%) para um tempo de monitoramento de 677 dias.   

 

Tabela 4.14 – Resumo das medidas nos lisímetros. 
 

Lisímetro H (m) 
Placa de 
recalque 

Recalque 
(m) 

Deformação 
(%) 

Tempo 
(dias) 

L1 (SL15) 2,35 
PR1 0,271 11,53 

677 
PR2 0,272 11,57 

L2 2,35 
PR1 0,191 8,13 

677 
PR2 0,213 9,06 

 

 

Figura 4.12 – Curvas de recalque e deformação obtidas nos lisímetros. 
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Figura 4.13 – Curvas de recalque e deformação dos lisímetros (escala log). 
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Em maciços sanitários, os recalques independentemente dos mecanismos 

que o causam, podem ser separados em três fases ao longo do tempo (WALL e 

ZEISS, 1995). Na análise das curvas recalque/deformação por tempo obtidas nos 

lisímetros visualiza-se três trechos distintos com inclinações diferentes, da mesma 

forma observada nos experimentos desenvolvidos por Tapahuasco (2009). Na curva 

deformação por tempo o primeiro trecho se mostrou de curta duração após o 

fechamento dos lisímetros; o segundo trecho apresentou comportamento linear com 

o tempo e uma menor inclinação da curva do que o trecho anterior; e finalmente, o 

terceiro trecho caracterizado pela inclinação da curva maior do que a inclinação do 

segundo trecho. 

A primeira fase de compressão (compressão imediata ou inicial) ocorreu entre 

o 30° e 35° dia e pode ser observada, conforme Figura 4.14, devido à inclinação 

mais pronunciada da curva nesse período, associada à redução dos vazios entre 

partículas e dos tamanhos de partículas (BOSCOV, 2006), ao peso próprio dos RSU 

e a execução da camada de cobertura dos lisímetros. 

Em torno de 170 dias de monitoramento observa-se, nos dois lisímetros, uma 

alteração no comportamento das curvas deformação-tempo, indicando uma fase dos 

recalques associados aos processos mecânicos (creep mecânico), onde ocorre a 

compressão lenta dos RSU com o passar do tempo. A partir deste tempo, foi 

considerada que teve início de forma mais acentuada a fase de biocompressão, 

onde ocorre a decomposição anaeróbia da fração orgânica, com perda de massa na 

forma de efluentes gasosos e líquidos (BAREITHER, BENSON e EDIL, 2013). As 

fases de compressão podem ser visualizadas e divididas, porém o recalque total se 

dá pela soma dos recalques ocorridos em cada uma das fases. Salienta-se que a 

divisão dos recalques em fases pode ser bastante questionável, pois não se pode 

afirmar que sejam independentes, além de que com certeza estas fases se 

sobrepõem, segundo Boscov (2008). 
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Figura 4.14 - Detalhe da inclinação da curva mais pronunciada na fase de 
compressão imediata em L1 e L2. 

 

 

 

Conforme descrito no item 2.6, a deformação nos experimentos de Reddy et 
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justificado pelo tamanho, composição, operação, tensão aplicada e localização de 

cada um dos experimentos.  

A Figura 4.15 representa a taxa/velocidade dos recalques em mm/dia 

medidos no lisímetros. O lisímetro L1 (SL15) inicialmente apresentava velocidades 

de 4,5 a 5,0 mm/dia, que reduziram-se para valores inferiores a 0,50 mm/dia após 

100 dias de monitoramento. Já para o lisímetro L2, as taxas/velocidades de 

recalques foram menores (< 2,5 mm/dia), que reduziram para o mesmo período para 

valores inferiores a 0,35 mm/dia. Observa-se na figura que os valores estão 

estabilizados e com uma leve redução.  

 

Figura 4.15 - Taxas/velocidades dos recalques nos lisímetros. 
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4.2.5.1.1 Modelos baseados em funções matemáticas (Ling et al., 1998) 

 

Os resultados dos parâmetros obtidos para a estimativa de recalques em L1 e 

L2, considerando os modelos empíricos hiperbólico, logarítmico e potência 

propostos por Ling et al. (1998) e descritos no item 2.7.4.3, são apresentados na 

Tabela 4.15. Para os modelos propostos por Ling et al. (1998) a determinação dos 

parâmetros foi realizada por meio de regressão linear.  

 

Tabela 4.15 - Resultados dos parâmetros obtidos da aplicação dos modelos 
empíricos (Ling et al., 1998). 

 

  Hiperbólico Logaritmo Potência 

Lisi-
metro 

Placa 
ρ0 

(%/dia) 
Ԑult 
(%) 

R² 
m 

(x10-2) 

n 

(x10-3) 
R² 

p 

(10-2) 
q R² 

L1 
PR1 0,044 0,136 0,92 0,22 0,69 0,79 0,74 0,48 0,91 

PR2 0,039 0,150 0,93 0,24 0,69 0,61 0,66 0,46 0,92 

Média L1 0,042 0,142 0,92 0,23 0,69 0,87 0,68 0,47 0,91 

L2 
PR1 0,020 0,154 0,96 0,15 0,46 0,87 0,14 0,26 0,96 

PR2 0,025 0,130 0,94 0,14 0,41 0,87 0,31 0,39 0,91 

Média L2 0,023 0,125 0,94 0,15 0,41 0,89 0,22 0,34 0,94 

Média geral 0,032 0,140 0,94 0,19 0,58 0,88 0,44 0,42 0,92 

 
R2: coeficiente de determinação; 
ԑult: deformação última; 
ρ0 (%.dia-1): taxa de recalque inicial;  
m e n: parâmetros relacionados à taxa de recalque usando Modelo Logarítmico; 

p e q: parâmetros relacionados à taxa de recalque usando Modelo Potência. 

 

Na Figura 4.16 são apresentados os resultados dos recalques medidos e 

calculados utilizando as formulações dos modelos matemáticos. De maneira geral, 

os três modelos se ajustaram razoavelmente aos dados medidos, porém o modelo 

hiperbólico apresentou uma melhor aderência entre os recalques medidos e os 

calculados (R2 = 0,94). A função logarítimica apresentou o coeficiente de correlação 

mais baixo entre os modelos testados, sendo possível observar que entre 100 e 200 

dias as previsões de recalques pelos modelos empíricos estão com valores 

superiores àqueles medidos. 

Pelo modelo hiperbólico os valores obtidos como deformação última (Ԑult) e 

taxa de recalque inicial (ρ0) foram de 0,142% e de 0,042 %.dia-1 para L1 e de 
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0,125%  e 0,023 %.dia-1 para L2. A maior deformação última, analisada 

individualmente, para cada PR ocorreu na PR1 do L2, porém na média entre os 

lisímetros, essa deformação foi maior em L1.   

 

Figura 4.16 - Relação recalque medido e recalque previsto pelos modelos empíricos 
(Ling et al., 1998) versus tempo. 
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As Figuras 4.17 a 4.19 apresentam a comparação entre os parâmetros dos 

modelos obtidos em relação aos calculados por vários autores com função da altura 

dos resíduos. Destacam-se os trabalhos de Ling et al. (1998) para três aterros 

monitorados (Meruelo Landfill, Wisconsin Landfill e Spadra Landfill), Marques (2001) 

para o aterro de Bandeirantes, Teixeira (2015) para os aterros de Minas do Leão 

(área 1) e São Leopoldo (aterro remedidado e Fase 1) e Salamoni (2019) para o 

aterro de Santa Maria.  

Os parâmetros do modelo hiperbólico (Figura 4.17) não apresentam uma 

relação com a altura de resíduos, sendo que alturas elevadas de resíduos, como o 

aterro de Bandeirantes (Marques, 2001), onde as taxas de deformação inicial e 

deformação última são inferiores que os outros locais. Destaca-se também que para 

alguns marcos do aterro de Santa Maria, Salamoni (2019) encontrou valores de 

deformação última superiores à espessura de resíduos, indicando que o modelo se 

torna inconsistente para um intervalo de tempo muito elevado.  

Ao analisar os parâmetros da função logarítimica (m e n), também não se 

verifica uma relação com a altura de resíduos, sendo que os valores obtidos nos 

lisimetros situam-se dentro da faixa encontrada por Ling et al (1998) e de outros 

aterros brasileiros, conforme apresentado na Figura 4.18. Comportamento 

semelhante foi verificado ao adotar-se a função de potência para ajustes dos dados 

experimentais dos lisimetros (Figura 4.19).  
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Figura 4.17 - Relação entre os parâmetros e a altura de RSU - Função 
Hiperbólica de Ling et al. (1998). 
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Figura 4.18 - Relação entre os parâmetros e a altura de RSU, com base na 
Função Logarítmica de Ling et al. (1998). 
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Figura 4.19 - Relação entre os parâmetros e a altura de RSU, com base na 
Função Potência de Ling et al. (1998). 
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4.2.5.1.2 Bjarngard e Edgers (1990) 

 

O ajuste dos dados experimentais ao modelo proposto por Bjarngard e 

Edgers (1990), inicialmente apresentado por Sowers (1973), descrito no item 

2.7.4.4.1, considerou três fases de compressão relacionandos aos parâmetros C’c, 

C´αM e C´αB. Hossain e Gabr (2005) propõem um termo adicional – creep mecânico 

final (C´αF), que não será avaliado neste trabalho, porém pode ser assumido 

equivalente ao valor de C´αM (Bareither et al., 2013). A Tabela 4.16 apresenta os 

resultados dos parâmetros resultantes da aplicação do modelo de Bjarngard e 

Edgers (1990) para L1 e L2, bem como o tempo de duração de cada fase ativa do 

processo de compressão. 

A Figura 4.20, (a) para L1 e (b) para L2, ilustra as deformações medidas e 

calculadas pelo referido modelo versus tempo. 

 

Tabela 4.16 - Resultados dos parâmetros obtidos da aplicação do modelo de 
Bjarngard e Edgers (1990). 

 

Lisi-
metro 

Placa σv(kPa) Δσv(kPa) C’c CαM CαB 
tM 

(dias) 
tB 

(dias) 
R² 

L1 
PR1 7,76 3,06 0,014 0,010 0,131 30 170 0,97 

PR2 7,76 3,06 0,014 0,011 0,127 30 170 0,98 

Média L1 7,76 3,06 0,140 0,011 0,131 30 170 0,98 

L2 
PR1 7,76 3,10 0,079 0,009 0,095 35 170 0,97 

PR2 7,76 3,10 0,096 0,007 0,106 35 170 0,98 

Média L2 7,76 3,10 0,087 0,008 0,100 35 170 0,98 

Média geral 7,76 3,08 0,106 0,008 0,116 32,5 170 0,97 
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Figura 4.20 - Relação deformação medida e deformação prevista pelo modelo 
de Bjarngard e Edgers (1990) versus tempo. 
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entre 79 e 273 dias. Estes valores foram bem superiores aos encontrados nesta 

pesquisa em que tM situou-se entre 30 e 35 dias, correspondente a uma deformação 

média de 2% para o L1 (SL15) e de 1,4% para o L2.  

A determinação do índice de compressão imediata (C’c) tem sido avaliada em 

ensaios de compressão de laboratório em células de diversos tamanhos, cita-se os 

valores entre 0,4 e 0,9 obtidos por Gabr e Valero (1995), valores entre 0,52 e 0,92 

encontrados por Vilar e Carvalho (2004), entre 0,24 e 0,32 por Tapahuasco (2009). 

Bareither, Benson e Edil (2012) ao estudar o efeito de escala, das tensões, 

segregação e decomposição de resíduos na deformação imediata dos resíduos 

sólidos em células de compressão de pequena escala (63 a 95 mm), mesoescala 

(190 a 355 mm), e grande escala (600 e 2.000 mm) obtiveram valores de C’c entre 

de 0,09 e 0,28. Estes autores com dados também compilados de outros 

pesquisadores (Rao et al, 1977; Gabr e Valero, 1995; Landva et al., 2000; Vilar e 

Carvalho, 2004; Reddy et al., 2009; Stoltz et al., 2010; Chen et al., 2010; entre 

outros) propuseram a estimativa deste índice (C’c) a partir das propriedades dos 

resíduos através de um índice de compressibilidade (WCI) que depende da 

quantidade de material biodegradável (Figura 2.16).  

Bareither, Benson e Edil (2013), nos mesmos experimentos em células 

experimentais e num experimento de campo, verificaram que o índice/taxa de 

compressão mecânica (creep mecânico - C´αM) e taxa de biocompressão (C´αB) 

não foram afetadas pela escala (tamanho da amostra). O creep mecânico para 

resíduos frescos e degradados e a taxa de biocompressão para resíduos frescos 

não foram afetados pelas tensões. Estes autores ainda concluíram que o parâmetro 

C´αM (creep mecânico) pode estar associado com o índice de compressibilidade de 

resíduos (WCI), ou com a relação de celulose, hemicelulose e lignina. Os 

parâmetros que são tempo-depentende devido ao creep mecânico (C´αM) e a 

biocompressão (C´αB) obtidos na literatura se encontram na faixa de 0,017 e 0,10 

(média de 0,059) e 0,057 – 0,36 (média de 0,21), respectivamente para estes 

coeficientes (Sowers, 1973; Bjarngard e Edgers, 1990; Houssain e Gabr, 2005; 

Bareither e Kwak, 2015).   

A Figura 4.21 mostra os resultados dos parâmetros C´αM e C´αB de aplicação 

do modelo de Bjarngard e Edgers (1990) determinados em um experimento de 

campo, na Califórnia, EUA, por El Fadel et al. (1999); nos aterros Sanitários de 

Bandeirantes, SP por Marques (2001), de Minas do Leão (área 1) e de São 
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Leopoldo, RS (remediado e fase 1), por Teixeira (2015), na Fase D2/4 do aterro 

sanitário de Santa Maria, RS, por Salamoni (2019), em lisímetros no aterro da 

Muribeca, PE, por Alcântara (2007), bem como para os lisímetros desta pesquisa. 

Nestas figuras também foram indicadas as faixas de variação destes parâmetros 

apresentados por Bareither e Kwak, 2015.  

 

Figura 4.21 - Parâmetros C`αM e C`αB do modelo de Bjarngard e Edgers 
(1990) compilados da literatura. 
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4.2.5.1.3 Gibson e Lo (1961) 

 

Os parâmetros obtidos pela aplicação do modelo de Gibson e Lo (1961), 

como descrito por Edil et al. (1990), descrito no item 2.7.4.5.1, estão apresentados 

na Tabela 4.17, em que, a e b (kPa-1) são os parâmetros de compressibilidade 

primária e secundária do resíduo, respectivamente; e c (/b) é a taxa de compressão 

secundária do resíduo (dia-1) e Δσv: a tensão vertical atuante (kPa). Este modelo 

representa características médias de compressão na compressão unidimensional 

dos resíduos, sendo que o parâmetro “a” depende do nível de tensões, e outros 

parâmetros são dependentes do tempo. 

 

Tabela 4.17 – Resultados dos parâmetros obtidos da aplicação do modelo de 
Gibson e Lo (1961). 

 

Lisimetro Placa a (kPa-1) b (kPa-1) c (dia-1) 
Δσv 
(kPa) 

R² 

L1 (SL15) 
PR1 7,52E-04 2,18E-02 8,62E-04 10,82 0,97 

PR2 5,53E-04 2,24E-02 8,74E-04 10,82 0,97 

Média L1 6,56E-04 2,24E-02 8,53E-04 10,82 0,97 

L2 
PR1 1,35E-04 1,75E-02 7,89E-04 10,86 0,98 

PR2 3,58E-04 3,58E-02 3,56E-04 10,86 0,98 

Média L2 2,67E-04 2,33E-02 5,65E-04 10,86 0,98 

Média geral 3,58E-04 3,58E-02 3,56E-04 10,84 0,97 

 

A Figura 4.22, (a) para L1 (SL15) e (b) para L2, ilustra os recalques medidos e 

calculados pelo modelo de Gibson e Lo (1961) versus tempo, onde se observa que o 

modelo apresenta um melhor ajuste para os valores de recalques dependentes do 

tempo. Considerando os parâmetros analisados, pode-se observar que estes foram 

ligeiramente superiores no L1 (SL15), e os coeficientes de correlação (R2) indicam 

uma boa aderência entre os valores calculados e os valores medidos. 

A Figura 4.23 mostra os resultados dos parâmetros de aplicação do modelo 

reológico para aterros americanos e uma célula experimental, por Edil et al. (1998), 

para aterros brasileiros obtidos por Marques, 2001; Teixeira, 2015 e Salamoni, 2019. 

Em destaque os valores determinados nesta pesquisa, onde verifica-se que tanto a 

compressibilidade primária (a) como a secundária (b) situam-se no limite superior da 
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faixa de variação obtida por Bareither e Kwak (2015), e tendem a diminuir com a 

altura dos resíduos. Já a taxa de compressibilidade (c) encontra-se no centro desta 

faixa, e independente da altura de resíduos, ou seja, do nível de tensões. 

 

Figura 4.22 - Relação recalques medidos e recalques estimados pelo modelo 
de Gibson e Lo (1961) versus tempo. 
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Figura 4.23 - Parâmetros do modelo de Gibson e Lo (1961) pela altura de 
RSU. 
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Segundo Bareither e Kwak (2015) o modelo reológico combina compressão 

dependente do tempo devido ao creep mecânico e à biocompressão em uma única 

função matemática, o que torna o modelo conveniente pela redução do número de 

parâmetros, mas limita a capacidade de representar com exclusividade diferentes 

comportamentos de compressão dependentes do tempo. Este modelo inclui um 

parâmetro de modelo dependente de tensão para compressão imediata que gerou 

estimativas imprecisas ao usar um único parâmetro com tensão aplicada variável. 

Além disso, o modelo limita o ajuste a um valor finito, não sendo aplicável para 

estimar recalques devido a múltiplos processos de compressão (BAREITHER E 

KWAK, 2015). 

 

4.2.5.1.4 Marques (2001) e Marques et al. (2003) 

 

O modelo reológico compósito desenvolvido por Marques (2001) e Marques et 

al. (2003), descrito no item 2.7.4.5.2, para representar o comportamento dos 

resíduos sólidos sob o ponto de vista de sua compressibilidade considera os 

mecanismos de compressão mecância primária  (SOWERS, 1973), compressão 

mecânica secundária devido à fluência (GIBSON e LO, 1961) e compressão 

biológica secundária relacionada à degradação dos resíduos (PARK e LEE, 1997), 

governadas por leis próprias e explicitando de forma clara e consistente o parâmetro 

tempo. A Tabela 4.18 apresenta os parâmetros resultantes da aplicação deste 

modelo nos lisímetros desta pesquisa, onde a primeira parte da equação 2.17, 

representa o recalque imediato e a segunda parte o creep mecânico, sem considerar 

o parâmetro “a”, da equação 2.16 proposta por Gibson e Lo (1961).   

A Figura 4.24, (a) para L1 e (b) para L2, ilustra os recalques medidos e 

calculados pelo referido modelo versus tempo. 
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Tabela 4.18 - Resultados dos parâmetros obtidos da aplicação do modelo de 
Marques (2001) e Marques et al. (2003). 

 

Lisi-
metro 

Placa C’c 
b (10-3) 

(kPa-1) 

c (10-2) 

(dia-1) 
ԐBIO (10-2) 

K (10-3) 

(dia-1) 

Δσv 
(kPa) 

tB 
(dias) 

R² 

L1 
PR1 0,147 2,33 4,02 8,59 4,76 10,819 170 0,98 

PR2 0,141 2,40 4,17 8,54 4,63 10,819 170 0,98 

Média L1 0,140 2,33 4,02 8,59 4,77 10,819 170 0,98 

L2 
PR1 0,079 1,43 2,50 6,32 4,54 10,859 170 0,98 

PR2 0,096 1,53 4,84 7,77 3,38 10,859 170 0,98 

Média L2 0,087 1,43 4,30 6,95 4,02 10,859 170 0,98 

Média geral 0,106 1,97 2,75 7,76 4,32 10,839 170 0,98 

 

Figura 4.24 - Relação recalques medidos e recalques estimados pelo modelo 
de Marques et al. (2003) versus tempo. 
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Kwak (2015), o parâmetro de compressibilidade primária apresenta uma faixa de 

variação entre 0,073 e 0,280, com média de 0,18.  

A Figura 4.25 apresenta as faixas de variação dos parâmetros do modelo de 

Marques (2001) compilados por Bareither e Kwak (2015), e dados das células 

experimentais denominadas Yolo e DTBE (Kwak, 2014), dos aterros sanitários 

Bandeirantes (Marques, 2001), Santa Maria (Salamoni, 2019) e dos valores obtidos 

nesta pesquisa.   

A compressão mecânica secundária está associada a dois parâmetros, o 

coeficiente de compressão mecânica secundária (b) e a taxa de compressão 

secundária (c) que incorporam o comportamento das deformações devido à fluência 

dos resíduos sob tensões verticais em virtude do peso próprio e acréscimos de 

cargas. Nos lisimetros estes parâmetros situaram-se dentro da faixa de valores 

compilados por vários autores, sendo que o parâmetro “b” está abaixo da média 

(4,80 x 10-3 kPa-1) e o parâmetro “c” acima da média (2,1 x 10-2 dia-1), no limite 

superior da faixa. A compressão biológia secundária é definida pela compressão 

total devido à degradação dos resíduos (ԐBIO) que com os dados dos lisimetros foi 

estimada como no máximo 0,08, valor este situado no limite inferior dos dados 

compilados da literatura.  

A velocidade desta degradação é associada à taxa de compressibilidade 

secundária (k ou d), com valores encontrados nesta pesquisa (4,2 x 10-3 dia-1) e os 

dados de Salamoni (2019) no aterro de Santa Maria (2,4 x 10-3 dia-1), já que os 

lisímetros utilizaram os mesmos resíduos, apresentaram valores da mesma ordem 

de grandeza, porém os lisímetros apresentaram uma taxa de degradação 1,7 vezes 

maior. A Figura 4.25d apresenta estes dados, sendo que a faixa de variação deste 

parâmetro com os dados compilados por Bareither e Kwak (2015) situa-se entre 

0,245 ano-1 (6,71 x 10-4 dia-1) e 17,9 ano-1 (4,90 x 10-2 dia-1).  
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Figura 4.25 – Relação entre os parâmetros do modelo de Marques (2001) e a 
altura de resíduos. 
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2000). A Tabela 4.19 apresenta os resultados dos parâmetros resultantes da 

aplicação do modelo para L1 (SL15) e L2. 

 

Tabela 4.19 - Resultados dos parâmetros obtidos da aplicação do modelo de 
Chen et al. (2010). 

 

Lisimetro Placa C’c HEIO (m) 
ԐMB 

(%) 
Ct (10-3) 
(dia-1) 

R² 

L1 
PR1 0,147 2,300 0,175 1,52 0,96 

PR2 0,141 2,305 0,193 1,34 0,96 

Média L1 0,140 2,303 0,187 1,39 0,96 

L2 
PR1 0,079 2,323 0,199 0,78 0,96 

PR2 0,096 2,317 0,208 0,79 0,97 

Média L2 0,087 2,320 0,202 0,79 0,97 

Média geral 0,106 2,311 0,189 1,10 0,97 

HEIO = altura dos resíduos após a compressão imediata. 

 

Assim como o modelo de Gibson e Lo (1961), o modelo de Chen (2010) 

combina compressão dependente do tempo devido ao creep mecânico e à 

biocompressão em uma única função matemática, o que torna o modelo conveniente 

pela redução do número de parâmetros, mas limita a capacidade de representar 

com exclusividade diferentes comportamentos de compressão dependentes do 

tempo. Além disso, o modelo limita o ajuste a um valor finito, não sendo aplicável 

para estimar recalques devido a múltiplos processos de compressão (BAREITHER E 

KWAK, 2015). 

A Figura 4.26, (a) para L1 e (b) para L2, ilustra os recalques medidos e 

calculados pelo referido modelo versus tempo. 
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Figura 4.26 - Relação recalques medidos e recalques estimados pelo modelo 
de Chen et al. (2010) versus tempo. 

 

  

(a) (b) 

 

O parâmetro deformação última (ԐMB) incorpora o creep mecânico e a 

biocompressão, e a taxa de compressão (ct) está relacionada á velocidade de 

degradação dos resíduos orgânicos, sendo semelhante ao parâmetro k, mas não 

necessariamente tendo o mesmo valor.   

A Figura 4.27 apresenta os parâmetros calculados pelo modelo de Chen et al. 

(2010) para L1 (SL15) e L2, para os dados do experimento de célula e lisímetro 

apresentados por Kwak (2014) e para os resultados da fase D2/4 do aterro de Santa 

Maria, por Salamoni (2019). Nesta figura estão apresentas as faixas de variação dos 

parâmetros deste modelado compilados por Bareither e Kwak (2015). Pôde-se 

observar que a deformação última, obtida na modelagem das curvas de recalques 

para os lisímetros, situa-se dentro da faixa de valores encontrados pelos autores 

(Figura 4.27a). A taxa de deformação devido à biodegradação (ct) situa-se no limite 

superior da faixa obtida em trabalhos internacionais. Este parâmetro está associado 

à velocidade da degradação da matéria orgânica, onde, tanto para os lisímetros 
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desta pesquisa, como para os dados do aterro de Santa Maria, os valores obtidos 

situam-se acima de 0,365 ano-1 (1x10-3 dia-1), indicando uma ótima biodegração, 

provavelmente devido à composição dos resíduos e às condições climáticas.   

 

Figura 4.27 – Relação entre os parâmetros do modelo de Chen et al. (2010) e 
a altura de resíduos. 
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Segundo Chen et al. (2010) o modelo proposto pode não prever com 

precisão os recalques pós-fechamento de um aterro de resíduos, mesmo quando 

existem alguns dados. No entanto, para estes autores, o modelo pode fornecer uma 
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a compressão pós-fechamento e o recalque final de um aterro de resíduos usando 

modelos que utilizam dados de recalque de curto prazo. Portanto, é necessário 

conhecer a composição dos resíduos, as condições de biodegração e o 

procedimento de operação. 
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4.2.5.1.6 Gourc, Staub e Conte (2010) 

 

Gourc, Staub e Conte (2010), quantificaram a influência da biodegradação de 

RSU nos recalques secundários e desenvolveram um modelo compósito, 

biomecânico unidimensional para prever o recalque secundário que foi obtido pela 

adição de duas partes: recalques mecânicos (devido ao creep) e recalques 

biomecânicos (devido à degradação da matéria orgânica). O modelo de previsão, 

descrito no item 2.7.4.5.4, dependente do tempo para prever recalques é baseado 

na taxa de compressão mecânica - creep (C’αM), obtido pela relação entre a variação 

da deformação e a variação no logaritimo do tempo (SOWERS, 1973, BJARNGARD 

e EDGERS, 1990; BAREITHER e KWAK, 2015) e na taxa de geração de biogás (k 

em anos-1).  

Neste método os recalques devido à degradação da matéria orgânica são 

determinados pela relação entre o conteúdo orgânico sólido (fração gravimétrica) e a 

produção de biogás. Assume-se que a produção total de biogás é igual à produção 

estequiométrica de biogás da matéria orgânica. Portanto, com as massas secas e 

suas frações dos compostos biodegradáveis (Tabela 4.20, exceto os inertes) 

determina-se o potencial total de produção de biogás (PB) que foi de 261,03 m3 por 

tonelada de densidade seca, e conteúdo orgânico inicial total dos resíduos (c = 

34,8%). A partir destes parâmetros e utilizando a equação 2.20, em função da 

densidade global seca iniciald
o) e da densidade dos sólidos orgânicos seca (so = 

0,85 ton/m3) a deformação devido à biodegradação foi de 0,192 (ԐBIO).  

A Tabela 4.21 apresenta os resultados dos parâmetros resultantes da 

aplicação do modelo de Gourc, Staub e Conte (2010) para os lisímetros desta 

pesquisa. Os parâmetros obtidos pelo modelo também indicam coeficiente mecânico 

de creep (CαM) e a velocidade de degração (k) levemente superior para o L1(SL15) 

quando comparado ao L2. 
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Tabela 4.20 – Massa, frações gravimétricas e biodegradáveis dos resíduos e 
parâmetros para aplicação do modelo.  

 

 Orgânico Papel Papelão Têxteis Madeira Inertes 

Massa seca (kg) 906,7 322,6 97,6 153,4 31,5 455,1 

Frações – f(i), (%) 46,1 16,4 5,0 7,8 1,6 23,1 

Fração biodegradável – 
c(i), (%) 

50,0 40,0 40,0 35,0 30,0 - 

PB(i) (Nm3/ton DM) 172,88 49,20 14,88 20,48 3,6 - 

PB (Nm3/ ton DM) 261,03 - 

Cb (Nm3/ton OM) 750,0  

c (%) 34,80 - 

d
o (t/m3) 0,468 

 so (t/m3) 0,850 

ԐBIO 0,192 
PB(i) = potencial de produção de biogás das frações  
PB = potencial de produção de biogás total  
Cb = produção de biogás máxima estequiométrica (sugerido por Gourc et al., 2010) 

c = conteúdo orgânico de todo resíduo inicial (c = PB / Cb) 

d
o

  = densidade global seca inicial 

so = densidade dos sólidos orgânicos seca (sugerido por Gourc et al., 2010) 

ԐBIO = quantidade total de deformação devido a biodegradação (ԐBIO = (d / so) x c ) 
DM = matéria seca; OM = matéria orgânica 

 

Tabela 4.21 - Resultados dos parâmetros obtidos pela aplicação do modelo 
de Gourc, Staub e Conte (2010). 

 

Lisimetro Placa CαM HEIO (m) ԐBIO 
k (10-3) 

(dia-1) 

tM 
(dias) 

R² 

L1 
PR1 0,010 2,300 0,192 1,15 30 0,96 

PR2 0,010 2,305 0,192 1,23 30 0,95 

Média L1 0,010 2,303 0,192 1,19 30 0,96 

L2 
PR1 0,008 2,323 0,192 0,80 35 0,94 

PR2 0,008 2,317 0,192 0,83 35 0,97 

Média L2 0,008 2,320 0,192 0,82 35 0,96 

Média geral 0,008 2,311 0,192 1,04 32,5 0,95 

 

A Figura 4.28, (a) para L1 e (b) para L2, ilustra os recalques medidos e 

calculados pelo referido modelo versus tempo. 
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Figura 4.28 - Relação entre recalques medidos e recalques estimados pelo 
modelo de Gourc, Staub e Conte (2010). 

 

  

(a) (b) 

 

A equação para determinação da compressão mecânica devido ao creep 

aplicada no modelo de Gourc, Staub e Conte (2010) é a mesma utilizada por Sowers 

(1973) e Bjarngard e Edergs (1990). A faixa de variação do parâmetro CαM, Bareither 

e Kwak (2015), ficou entre 0,017 e 0,1, com média de 0,059. A aplicação deste 

modelo levará a um contínuo aumento do recalque com o tempo devido à inclusão 

de CαM, enquanto outros modelos restringem o recalque à uma magnitude finita 

(BAREITHER E KWAK, 2015).  

Nesta pesquisa a determinação do parâmetro k foi realizada pela ferramenta 

Solver do programa Microsoft Excel, pois não se conseguiu medir com eficiência e 

precisão a geração de gás nos lisímetros, conforme discutido na metodologia. 

Salamoni (2019) no monitoramento de uma fase do aterro de Santa Maria, com 

resíduos semelhantes ao deste experimento, obteve uma taxa de degradação pelas 

medidas de gás nos flares em torno de 0,00116 dia-1 (0,422 ano-1) indicando que as 

condições são muito boas de degradação. No lisimetro L1(SL15) o valor médio da 
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taxa de degradação foi de 0,0015 dia-1 (0,420 ano-1), praticamente idêntico aos 

valores obtidos para o aterro, já no lisimetro L2 a taxa foi inferior (0,290 ano-1).  

Com os dados obtidos da pesquisa realizada por Salamoni (2019) na fase 

D2/4 do aterro de Santa Maria, os dados de Gourc et al. (2010) e de Kwak (2014) 

pôde-se avaliar a relação com os resultados obtidos para os parâmetros de 

L1(SL15) e L2. Os valores obtidos para o coeficiente de biocompressão mostraram-

se inferiores aos valores apresentados pela literatura, porém, os valores referentes 

ao coeficiente de primeira ordem, Figura 4.29, mostraram-se bastante próximos aos 

valores propostos por Kwak (2014) e Salamoni (2019), e inferiores aos sugeridos por 

Gourc, Staub e Conte. (2010). 

O modelo de Gourc (2010) foi o que incluiu menor número de parâmetros e 

apresentou alto desempenho estatístico com R2≥ 0,97, além disso, os parâmetros do 

modelo mostraram ter significância física, onde os parâmetros podem ser estimados 

a partir de características de RSU e/ou relações empíricas. De maneira geral foi 

considerado como o mais aplicável e simples de implementar e é recomendado para 

uso na prática (BAREITHER E KWAK, 2015).  

 

Figura 4.29 – Relação entre os parâmetros do modelo de Gourc, Staub e 
Conte (2010) e a altura dos resíduos. 
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4.3 AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DOS MODELOS DE PREVISÃO DE 

RECALQUES 

 

Um resumo dos modelos de avaliação de recalques aplicados nesta pesquisa 

está incluído na Tabela 4.22. Os parâmetros nos modelos de recalque foram 

classificados em: medidos, fixados, computados e otimizados. O número total de 

parâmetros dos modelos e o número de parâmetros otimizados para cada modelo 

de recalque está apresentado nesta tabela. 

 

Tabela 4.22 – Resumo dos modelos de previsão de recalques utilizados.  
 

Modelos Equação Fases Total Otimizado 
Variáveis 

otimizadas 

Hiberbólico 2.7 CM, BIO 2 2 o e Sult 

Logaritmico 2.10 CM, BIO 2 2 m e n 

Potência 2.12 CM, BIO 2 2 p e q 

Bjarngard e 
Edgers 

2.14 CI, CM, BIO 11 3 C´c, C´M e C´B 

Gibson e Lo 2.16 CI, CM, BIO 5 3 a, b e c (/b) 

Marques 2.17 CI, CM, BIO 10 5 
C´c, b, c, e e 

k 

Chen 2.18 CI, CM, BIO 7 3 C´c, e e ct 

Gourc 2.20 CM, BIO 6 3 C´M,ee k 

CI = compressão imediata, CM = creep mecânico, BIO = biocompressão. 

 

Parâmetros medidos foram baseados nas propriedades dos resíduos e 

características do experimento. Parâmetros fixos foram identificados como 

parâmetros que podem ser restritos com base na experiência prévia ou fixados para 

simplificar a aplicação do modelo. Parâmetros computados foram calculados 

baseados em parâmetros medidos e fixos. Parâmetros otimizados foram 

determinados através da otimização de mínimos quadrados no procedimento de 

implementação dos modelos. 

A performance de cada modelo foi avaliada via estatística e praticidade de 

sua aplicação. Para se ter uma avaliação completa teria que ser realizado também 

uma extrapolação para representar os recalques futuros, que não foi realizada nesta 
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tese. O desempenho estatístico dos modelos foi avaliado calculando o coeficiente de 

determinação (R2) e incluiu uma comparação de R2 versus o número de parâmetros 

totais e otimizados (Tabela 4.22). Os coeficientes de determinação foram calculados 

conforme as equações 3.1, 3.2 e 3.3 e estão representados nas tabelas com os 

parâmetros de cada modelo. 

As Figuras 4.30 e 4.31 apresentam a relação entre o R2 e o número total de 

parâmetros, e entre R2 e o número de parâmetros otimizados para os lisímetros 

L1(SL15) e L2. Os modelos de previsão aplicados apresentaram, em sua grande 

maioria, valores de R2 > 0,95, indicando que estes modelos foram capazes de 

explicar mais do que 95% da variação dos dados de recalque tempo-dependente. 

Este nível estatístico sinificante foi antecipado devido à otimização dos parâmetros. 

Dados da Figura 4.30 sugerem que a maioria dos modelos de recalque foi capaz de 

simular as fases de compressão em ambos os lisímetros.  

Os três modelos matemáticos utilizados (hiperbólico, logaritmo e potência), 

apesar de sua simplicidade, apresentam coeficientes de determinação R2 < 0,95. 

Sendo que destes métodos, a função logarítimica foi a que apresentou um 

coeficiente de determinação mais baixo (R2 = 0,88). 

 

Figura 4.30 – Coeficiente de determinação versus o número total de 
parâmetros para os lisímetros L1(SL15) e L2. 
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Figura 4.31 – Coeficiente de determinação versus o número de parâmetros 
otimizados dos modelos para o lisímetro L1(SL15) e L2. 
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repetições por lisímetro, o que dificulta a rejeição da hipótese nula de igualdade de 

médias do teste t para amostras independentes. 

Na comparação entre os valores medidos de recalque e os valores preditos 

pelos oito modelos testados para os lisímetros, verificou-se predominância de 

valores estimados não diferindo significativamente dos valores medidos (p > 0,05), 

indicando a adequabilidade dos modelos de previsão de recalque. As Figuras 4.32 e 

4.33 apresentam de forma gráfica a correlação entre os recalques medidos e 

estimados. Os resultados numéricos do estudo estatístico estão apresentados nos 

Apêndices A2 e A3. 

Contudo, faz-se a ressalva de que o número de valores observados e 

estimados por data (duas repetições por lisímetro) é reduzido, fazendo com que a 

rejeição da hipótese nula de igualdade de médias seja dificultada no teste t para 

amostras dependentes (FERREIRA, 2009). Outra ressalva é a dependência do teste 

em relação ao erro padrão das estimativas de cada data. Exemplificando: para o 

primeiro lisímetro, aos 12 dias foi observado recalque médio de 0,024 m, sendo que 

o modelo hiperbólico estimou recalque médio arredondado de 0,012 m e o 

logarítmico de 0,016m (Apêndice A2). Nesse sentido, embora o modelo logarítmico 

tenha estimado valor mais próximo ao real observado, a diferença foi considerada 

significativa ao passo que a do modelo hiperbólico foi considerada não significativa. 

Esse fato é explicado pela menor variabilidade da estimativa do modelo hiperbólico 

entre as duas repetições (0,011 e 0,012 – dados não apresentados) em relação ao 

modelo logarítmico (0,012 e 0,019 – dados não apresentados) nesse caso 

específico. Dessa forma, o erro padrão de cada data e modelo interfere na avaliação 

da significância estatística do teste t. Uma alternativa seria a construção de 

intervalos de confiança para as médias de cada modelo e data, e a comparação 

destes intervalos entre modelos e os valores reais. Contudo, dado o número 

reduzido de observações (duas repetições), tais intervalos seriam estimados com 

baixa confiabilidade e elevados valores de erro padrão, tornando-se 

demasiadamente amplos e de difícil comparação. 
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Figura 4.32 - Valores medidos e estimados para o lisímetro L1(SL15). 
 

  

 

Figura 4.33 - Valores medidos e estimados para o lisímetro L2. 
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Analisando os oito modelos propriamente ditos, o hiperbólico apresentou 

estimativas significativamente diferentes dos valores observados (p ≤ 0,05) em 14 

das 29 datas de avaliação para o lisímetro L1 (SL15) (Apêndice A2 e Figura 4.32) e 

em cinco das 29 datas para o lisímetro L2 (Apêndice A3 e Figura 4.33). O modelo 

logarítmico estimou médias diferentes das reais em duas e cinco das 29 datas nos 

lisímetros L1(SL15) e L2, respectivamente. Já o modelo potência estimou médias 

diferentes das observadas em 11 e cinco das 29 datas nos lisímetros L1(SL15) e L2, 

respectivamente, e o modelo de Gibson e Lo estimou médias diferentes das 

observadas em oito das 29 datas nos dois lisímetros. Os demais modelos testados 

não permitiram estimativas para as primeiras datas de avaliação. O modelo de 

Bjarngard e Edgers estimou médias diferentes dos valores observados em quatro 

das 24 datas no lisímetro L1 e nenhuma média diferente nas 23 datas no lisímetro 

L2. O modelo de Marques estimou uma média diferente da observada num total de 

24 datas do primeiro lisímetro e em cinco de 18 datas no segundo lisímetro. Já o 

modelo de Chen estimou três médias diferentes de 24 datas no lisímetro L1 e cinco 

de 23 no lisímetro L2 e, por fim, o modelo de Gourc, Staub e Conte estimou três das 

24 médias diferentes das observadas no lisímetro L1(SL15) e duas de 23 no 

lisímetro L2. 

Considerando os valores totais dos dois lisímetros, das 47 médias estimadas 

pelo modelo de Bjarngard e Edgers, em apenas quatro, os valores estimados e 

observados diferiram. No modelo de Gourc, Staub e Conte, também para 47 médias 

estimadas, em apenas cinco delas os valores observados e os estimados pelo 

modelo diferiram. A proximidade dos valores observados (reais) aos estimados 

nesses dois modelos (Apêndice A2 e A3 e Figuras 4.32 e 4.33) reforçam a indicação 

de que os modelos de Bjarngard e Edgers (1990) e de Gourc, Staub e Conte (2010) 

são os melhores modelos de previsão de recalque.  

No Apêndice B apresentam-se dados finais de recalques e deformações nos 

lisímetros, anteriores à desmobilização do experimento, indicando que os recalques 

finais estão muito semelhantes, entre 310 e 313 mm.  
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5 CONCLUSÕES 

 

Neste capítulo serão apresentadas as conclusões dos estudos realizados 

sobre o monitoramento de dois lisímetros instrumentados na cidade de Santa Maria, 

RS. Vale destacar que as conclusões são pertinentes à caracterização dos materiais 

utilizados e às medições realizadas estritamente nessa pesquisa. 

 

5.1 CAMADAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDO E DE COBERTURA DOS 

LISÍMETROS 

 

Conforme descrito nos resultados, o lodo da ETA da cidade de Santa Maria, 

RS, que possui umidade in natura em torno de 200% e apresenta em sua 

composição uma maior porcentagem de Silício, Alumínio e Ferro, é um material de 

muito difícil trabalhabilidade. Quando muito seco forma torrões que apresentam 

comportamento de pedregulho. 

O lodo da ETA foi avaliado para possível utilização como camada de 

cobertura e de fundo em aterros sanitários de resíduos sólidos, para tanto, foram 

construídos dois lisímetros (L1 e L2) com 1,5 m de diâmetro e 3,0 m de altura, 

perfazendo um volume útil, em cada lisímetro, de aproximadamente 4,20 m³. 

Cada um dos lisímetros foi preenchido com 2793 kg de resíduos sólidos, 

previamente caracterizados, com umidade aproximada de 42% e valor médio da 

massa específica compactada em torno de 665 kg/m³. A composição gravimétrica 

dos resíduos se deu, em média, por 46,1% de matéria orgânica, 13,5% de plástico 

mole, 10,4% de resíduo sanitário, 7,8% de material têxtil, 6% de papel, 5,4% de 

plástico duro, 4,3% de papelão, 1,6% de couro, borracha e madeira, 1,6% de sucata 

e lata de ferro, 1,5% de vidro, 1,3% de embalagem acartonada e 0,5% de alumínio. 

Antes da construção dos lisímetros, foram caracterizados em laboratório, os 

materiais empregados na impermeabilização de fundo e de cobertura dos lisímetros: 

solo e lodo da ETA, bem como da mistura de solo com 15%, 25%, 35% e 50% de 

lodo.  

Em razão de o lodo da ETA ser formado principalmente por partículas muito 

finas de solo oriundas do manancial de captação e por materiais coloidais, os testes 

em laboratório foram apresentando melhores resultados à medida em que se 

aumentava a quantidade de solo na mistura. A partir de 50% de lodo adicionado à 
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mistura observou-se que não era mais possível realizar os ensaios convencionais 

em laboratório de solos. 

A mistura para construção dos lisímetros que apresentou melhores 

características geotécnicas para emprego como camada de impermeabilização de 

fundo e de cobertura foi a que continha 15% de lodo na sua composição (SL15). 

Pelos ensaios proctor normal e mini-MCV, os coeficientes de permeabilidade obtidos 

foram, respectivamente, de 5,32x10-8 cm/s e 2,74x10-8 cm/s, com teores de umidade 

ótima de 27,2 % e 25,6% e massa específica aparente seca máxima de 1450 kg/m³ 

e 1550 kg/m³. O coeficiente de permeabilidade obtido para a mistura tende a 

aumentar com o acréscimo de lodo, devido ao seu comportamento mais granular em 

virtude da floculação das partículas.  

 

5.2 AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA MISTURA SOBRE OS PARÂMETROS 

MONITORADOS DO EXPERIMENTO 

 

Para fins de caracterização do lodo, conforme a NBR 10004 (2004), os 

resultados de alumínio total, carbono orgânico total (COT) e de ferro total 

representaram, respectivamente, 17,8%, 6,3% e 4,8%, os demais parâmetros 

ficaram abaixo de 1%. Ensaios de lixiviação, de acordo com a NBR 10005 (2004), 

foram realizados para a amostra de lodo e para a mistura SL15, onde todos os 

parâmetros analisados ficaram abaixo de 1%, e satisfizeram os limites estabelecidos 

em norma. No ensaio de solubilização, NBR 10006 (2004), todos os parâmetros 

analisados ficaram abaixo de 1%, porém, para o lodo, os parâmetros alumínio, 

cromo total, manganês e nitrato ultrapassaram os limites permitidos pela norma; e 

para a mistura com lodo, os parâmetros alumínio, bário e manganês também 

ultrapassaram os limites máximos recomendados. Cabe ressaltar que esses 

elementos químicos foram encontrados quando da análise dos teores totais por 

FRX, portanto, conforme esperado, se fizeram presentes também na análise do 

extrato solubilizado da amostra.  

A medição de temperatura no interior da massa de resíduos foi medida nas 

profundidades de 50 cm, 130 cm e 218 cm. A temperatura ambiente variou, durante 

o monitoramento, entre 6°C e 35°C, com temperatura média em torno de 22°C. Na 

profundidade de 50 cm os dois lisímetros apresentaram temperatura média interna 

de 26°C, na profundidade de 130 cm foram registradas as maiores temperaturas 
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internas dos lisímetros, onde a temperatura média ficou em 27°C e 28°C, para L1 e 

L2, respectivamente, e por fim, a temperatura média na profundidade de 218 cm 

ficou em 25°C em L1 e 27°C em L2, podendo-se concluir que as temperaturas 

medidas no interior da massa dos resíduos, em diferentes alturas, apresentaram 

uma mesma tendência, permanecendo em faixa considerada mesofílica, onde as 

temperaturas quase não utltrapassam os 45ºC. 

Foram realizadas duas coletas de lixiviado nos lisímetros, a primeira coleta se 

deu em 2019 e a segunda em 2020. Na primeira coleta os parâmetros que 

apresentaram maiores valores foram o cloreto (3091 mgCl-/L em L1 e 3295 mgCl-/L 

em L2), potássio (1520 mg/L em L1 e 1040 mg/L em L2) e sódio (2408 mg/L em L1 e 

2428 mg/L em L2). Na segunda coleta os parâmetros que apresentaram maior 

percentual também foram os mesmos, porém no lisímetro L1 houve uma redução 

nestes componentes (cloreto: 751 mgCl-/L, potássio: 323 mg/L e sódio: 625 mg/L). 

Já para o L2 houve uma elevação do cloreto (5359 mgCl-/L) e sódio (3659 mg/L), e 

redução do potássio (977 mg/L).  

A maioria dos parâmetros analisados para os lixiviados ficou fora dos 

parâmetros permitidos pelas normativas legais federais e estaduais, porém não se 

pode afirmar que o lodo influenciou na piora dos parâmetros analisados, quando 

comparados L1 e L2. Algumas substâncias encontradas na análise do lodo e do solo 

foram solubilizadas e lixiviadas para o interior dos lisímetros, mas elas já haviam 

sido detectadas pelos ensaios de FRX e caracterização, tanto no solo como no lodo, 

em maior quantidade, antes mesmo dos materiais serem aplicados como camada de 

base e de cobertura.  

Cabe destacar que cloreto, sódio e potássio são sais facilmente e 

abundantemente encontrados, presentes em materiais orgânicos e inorgânicos 

provenientes da degradação do próprio resíduo sólido no interior dos lisímetros, 

portanto, na análise comparativa entre L1 e L2, conclui-se que o lodo não contribuiu 

para a piora dos parâmetros, podendo ser utilizado como camada de base e 

cobertura em aterros sanitários com até 15% na composição das camadas. 

O monitoramento dos gases não foi possível analisar, pois os resultados não 

foram representativos. Isso pode estar relacionado à calibração do equipamento, 

que usualmente é utilizado para medições em grandes aterros de RSU, e no caso 

desse experimento, devido ao volume reduzido, a geração dos gases pode ter sido 

muito inferior, o que não foi detectado pelo equipamento. 
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Os recalques dependem de diversos fatores como composição dos RSU, 

condições ambientais, sobrecargas, etc. Os lisímetros foram montados com a 

mesma composição gravimétrica e construídos ao mesmo tempo, diferindo somente 

nas camadas de cobertura e base. Os recalques medidos em L1(SL15), que utilizou 

a mistura de 15% de lodo de ETA como material de base e de cobertura, sempre 

apresentaram valores numéricos superiores quando comparados aos recalques 

medidos em L2, que utilizou somente solo como material de impermeabilização. 

Portanto, a incorporação do lodo na camada de cobertura aumentou a 

permeabilidade em L1, o que pode estar associado ao aumento da umidade e 

consequente aumento da velocidade de degradação dos resíduos. 

 

5.3 AVALIAÇÃO DA COMPRESSIBILIDADE ATRAVÉS DE MODELOS DE 

PREVISÃO DE RECALQUES 

 

Os modelos de recalques aplicados em aterros sanitários, apesar de sua 

complexidade, devido à heterogeneidade e biodegradação dos materiais, funcionam 

como uma boa ferramenta de avaliação tanto na fase de projeto quanto na fase de 

operação (TEIXEIRA e PINHEIRO, 2018). 

Nessa pesquisa foram aplicados modelos empíricos, que representaram a 

compressão dependente do tempo por meio de funções matemáticas, como as 

funções hiperbólica, logarítmica e potência (LING et al., 1998). Foi aplicado um 

modelo baseado na mecânica dos solos, que considera os recalques primários, 

devido ao incremento de carga, e os recalques a longo prazo, devido à fluência e à 

biodegradação dos resíduos: modelo de Bjarngard e Edgers (1990). Também foram 

aplicados modelos reológicos e compósitos, que consideram mecanismos de 

compressão primária e secundária governadas por leis próprias e parâmetros 

reológicos com significado físico, como os modelos de Gibson e Lo (1961), Marques 

(2001) e Marques et al. (2003), Chen et al. (2010) e Gourc, Staub e Conte (2010).  

Os recalques nos lisímetros foram mensurados durante 677 dias. No lisímetro 

L1 (SL15) os recalques acumulados medidos nas placas direita (PR1) e esquerda 

(PR2), foram de 271 mm e 272 mm, respectivamente, com média de 271,50 mm. Em 

L2 os recalques acumulados medidos nas placas PR1 e PR2, foram de 191 mm e 

213 mm, respectivamente, com média de 202 mm. 
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A performance de cada modelo foi avaliada considerando a estatística e a 

praticidade de sua aplicação. O cálculo do coeficiente de determinação (R2) incluiu 

uma comparação de R2 versus o número de parâmetros totais e otimizados de cada 

modelo aplicado, que apresentaram, em sua grande maioria, valores de R2 > 0,95. 

Embora os três modelos matemáticos resultaram em ajustes de recalques com 

significância alta, os demais modelos utilizados abrangem uma gama mais ampla do 

comportamento de recalques e incluem parâmetros com significado físico. 

Análise estatística foi realizada para avaliação dos recalques medidos em 

campo e calculados pelos modelos, em cada um dos lisímetros, considerando cada 

uma das placas. Essa análise indicou a adequabilidade dos modelos de previsão de 

recalques aplicados nessa pesquisa, pois na comparação entre os valores de 

recalques medidos em campo e os valores de recalque estimados pelos oito 

modelos testados, para L1 e L2, verificou-se que os valores estimados não diferem 

significativamente dos valores reais. 

Considerando o representado nas Figuras 4.32 e 4.33 e ainda a análise 

estatística, foi possível concluir, considerando os valores totais dos dois lisímetros, 

que a proximidade dos valores observados aos estimados reforçam a indicação de 

que os modelos de Bjarngard e Edgers (1990) e de Gourc, Staub e Conte (2010) são 

os modelos mais adequados de previsão de recalques para o caso analisado.  

 

5.4 AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DO LODO COMO CAMADA DE COBERTURA E 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDO EM ATERRO SANITÁRIO DE RSU 

 

Considerando a análise dos parâmetros químicos, físicos e biológicos do 

material de cobertura utilizado em L1(SL15), bem como a análise da massa de 

resíduos no interior dos lisímetros e o lixiviado por eles gerado, conclui-se que o lodo 

não contribuiu para o aumento de parâmetros ambientalmente nocivos, podendo ser 

utilizado como camada de base e cobertura em aterros sanitários com 15% na 

composição das camadas. 

Os modelos de previsão aplicados apresentaram, em sua grande maioria, 

valores de R2 > 0,95, sugerindo que a maioria dos modelos de recalque foi capaz de 

simular as fases de compressão em ambos os lisímetros.  

Com relação aos recalques medidos, a pesquisa mostrou que o L1(SL15) 

gerou valores de recalques superiores aos gerados pelo L2, porém quando os 
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lisímetros foram comparados estatisticamente entre si, verificou-se que em todos os 

dias de avaliação a média entre eles não apresentou diferenças a 5% de 

probabilidade de erro. Desta forma, não se pode afirmar, estatisticamente se houve 

ou não incremento dos recalques gerados em L1, pois foram utilizadas apenas duas 

repetições por lisímetro, o que dificulta a rejeição da hipótese nula de igualdade de 

médias do teste t para amostras independentes. 

Numericamente, foi observado, em campo, que a mistura de solo com lodo, 

para esta pesquisa, incrementou os recalques gerados no L1, o que pode ser 

explicado pela maior permeabilidade do material utilizado na camada de cobertura e 

consequente aumento inicial da degradação dos RSU. 

 

5.5 SUGESTÕES PARA NOVAS PESQUISAS 

 

Os lisímetros ou experimentos de laboratório em escala intermediária e 

reduzida são de mais fácil execução, controle e operação para obter resultados que 

possam ser analisados para melhor entendimento dos diversos fatores e parâmetros 

que compreendem os aterros sanitários de resíduos sólidos. Com base nessa 

experiência, constatou-se que os seguintes itens se fazem igualmente importantes: 

 Obter ou calibrar um medidor de gases exclusivamente para esse fim. A 

medição de gases é de fundamental importância para o acompanhamento 

simultâneo entre os gases produzidos, lixiviado gerado e recalques provocados; 

 Realizar as medições de recalques com mesmo intervalo de tempo entre elas, 

o que melhora a qualidade dos resultados quando da aplicação da análise 

estatística; 

 Instalar termopares em maior quantidade nas mesmas alturas para que a 

medição da temperatura não seja interrompida quando da falha do medidor; 

 Realizar o próprio quarteamento no local, pois a separação do RSU em 

categorias pré estabelecidas demandam muito tempo para a montagem dos 

lisímetros; 

 Instalar, no mínimo quatro placas de recalques em cada lisímetro, para 

facilitar a análise estatística dos resultados.  
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APÊNDICE A – DADOS DO ESTUDO ESTATÍSTICO 

 

APÊNDICE A1 - Valores médios reais de recalques (em metros) medidos de 
zero a 677 dias para cada tipo de lisímetro e p-valor do teste t para amostras 

independentes. 
 

Dias 
Lisímetros 

p-valor* 
L1 L2 

0 0,0000 0,0000 - 

4 0,0190 0,0075 0,0837 

12 0,0240 0,0075 0,0833 

20 0,0440 0,0200 0,0743 

26 0,0475 0,0260 0,0763 

33 0,0475 0,0300 0,0764 

50 0,0485 0,0300 0,0739 

83 0,0515 0,0330 0,0804 

111 0,0585 0,0365 0,0774 

131 0,0585 0,0365 0,0765 

146 0,0650 0,0390 0,0763 

181 0,0765 0,0505 0,0786 

217 0,0950 0,0635 0,0762 

231 0,1050 0,0750 0,0802 

250 0,1250 0,0820 0,0764 

270 0,1375 0,0920 0,0864 

298 0,1550 0,1020 0,0787 

334 0,1775 0,1220 0,0745 

349 0,1850 0,1275 0,0761 

383 0,1950 0,1365 0,0781 

412 0,1990 0,1405 0,0745 

431 0,2005 0,1405 0,0750 

446 0,2005 0,1405 0,0779 

460 0,2055 0,1480 0,0769 

496 0,2120 0,1480 0,0770 

518 0,2130 0,1515 0,0763 

553 0,2155 0,1515 0,0762 

582 0,2215 0,1615 0,0774 

677 0,2715 0,2020 0,0810 

*p-valor do teste t para duas amostras independentes obtido via reamostragem bootstrap com 10000 
simulações na comparação entre os dois tipos de lisímetros com duas repetições. 
 
 
 



194 

 

APÊNDICE A2 -  Valores médios reais e estimados pelos modelos hiperbólico 
(Hiper), logarítmico (Log), potência (Pot), Gibson e Lo (Gib), Bjarngard e Edgers 
(Bja), Marques (Marq), Chen e de Gourc de recalque (em metros) para lisímetro 

L1(SL15) de zero a 667 dias de medição. 
 

Dias Real Hiper Log Pot Gib Bja Marq Chen Gourc 

0 0,000 0,001ns 0,000 ns 0,007 ns 0,010 ns - - - - 

4 0,019 0,004* 0,007 ns 0,015 ns 0,012 ns - - - - 

12 0,024 0,012 ns 0,016* 0,027 ns 0,016* - - - - 

20 0,044 0,019 ns 0,023* 0,035 ns 0,020* - - - - 

26 0,048 0,024* 0,029 ns 0,040 ns 0,023* - - - - 

33 0,048 0,030* 0,035 ns 0,045 ns 0,027* 0,049 ns 0,010* 0,019* 0,049 ns 

50 0,049 0,043 ns 0,047 ns 0,056 ns 0,035 ns 0,054 ns 0,024 ns 0,029* 0,054 ns 

83 0,052 0,066* 0,066 ns 0,073* 0,052 ns 0,059 ns 0,039 ns 0,047 ns 0,059 ns 

111 0,059 0,082* 0,081 ns 0,085* 0,065* 0,062 ns 0,051 ns 0,062 ns 0,062 ns 

131 0,059 0,093* 0,090 ns 0,093* 0,075 ns 0,064 ns 0,059 ns 0,072 ns 0,064 ns 

146 0,065 0,101* 0,096 ns 0,098 ns 0,082 ns 0,065 ns 0,066 ns 0,080 ns 0,065 ns 

181 0,077 0,116* 0,109 ns 0,110 ns 0,097 ns 0,075 ns 0,072 ns 0,096 ns 0,073 ns 

217 0,095 0,130* 0,121 ns 0,121 ns 0,113 ns 0,099 ns 0,091 ns 0,113 ns 0,093 ns 

231 0,105 0,135* 0,125 ns 0,125 ns 0,119 ns 0,108 ns 0,097 ns 0,119 ns 0,101 ns 

250 0,125 0,142 ns 0,130 ns 0,130 ns 0,126 ns 0,118 ns 0,106 ns 0,127 ns 0,110 ns 

270 0,138 0,148 ns 0,136 ns 0,135 ns 0,134 ns 0,128* 0,115 ns 0,135 ns 0,121 ns 

298 0,155 0,156 ns 0,142 ns 0,142 ns 0,145 ns 0,142 ns 0,127 ns 0,147 ns 0,134 ns 

334 0,178 0,166 ns 0,150 ns 0,151 ns 0,159 ns 0,157 ns 0,140 ns 0,160 ns 0,151 ns 

349 0,185 0,170 ns 0,153 ns 0,155* 0,165* 0,163* 0,145 ns 0,166 ns 0,158* 

383 0,195 0,177 ns 0,159 ns 0,162* 0,177 ns 0,175* 0,156 ns 0,178 ns 0,173* 

412 0,199 0,183 ns 0,163 ns 0,168 ns 0,187 ns 0,185 ns 0,165 ns 0,189 ns 0,186 ns 

431 0,201 0,187* 0,166 ns 0,172* 0,193* 0,191* 0,170 ns 0,195 ns 0,194 ns 

446 0,201 0,190 ns 0,168 ns 0,175* 0,198 ns 0,196 ns 0,174 ns 0,200 ns 0,200 ns 

460 0,206 0,192* 0,169 ns 0,178* 0,203 ns 0,200 ns 0,178 ns 0,204 ns 0,205 ns 

496 0,212 0,198 ns 0,174 ns 0,185 ns 0,215 ns 0,210 ns 0,186 ns 0,216 ns 0,219 ns 

518 0,213 0,202* 0,175 ns 0,190 ns 0,221* 0,216 ns 0,191 ns 0,222 ns 0,227 ns 

553 0,216 0,207 ns 0,178 ns 0,196* 0,232 ns 0,224 ns 0,198 ns 0,232 ns 0,240 ns 

582 0,222 0,211 ns 0,180 ns 0,201* 0,240 ns 0,231 ns 0,203 ns 0,240* 0,250* 

677 0,272 0,223* 0,184 ns 0,218* 0,265 ns 0,252 ns 0,217 ns 0,264 ns 0,281 ns 

*Média estimada pelo modelo difere estatisticamente da média real com base no teste t para 
amostras dependentes a 5% de probabilidade de erro.ns Média estimada pelo modelo não difere da 
média real pelo mesmo teste e probabilidade. 
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APÊNCIDE A3 – Valores médios reais e estimados pelos modelos hiperbólico 
(Hiper), logarítmico (Log), potência (Pot), Gibson e Lo (Gib), Bjarngard e Edgers 

(Bja), Marques (Marq), Chen e de Gourc de recalque (em metros) para lisímetro L2 
de zero a 667 dias de medição. 

 

Dias Real Hiper Log Pot Gib Bja Marq Chen Gourc 

0 0,000 0,001 ns 0,000 ns 0,002 ns 0,006 ns - - - - 

4 0,008 0,002 ns 0,005 ns 0,006 ns 0,007 ns - - - - 

12 0,008 0,007 ns 0,012 ns 0,012 ns 0,010 ns - - - - 

20 0,020 0,011 ns 0,018 ns 0,016 ns 0,012 ns - - - - 

26 0,026 0,014 ns 0,022 ns 0,020* 0,014 ns - - - - 

33 0,030 0,017* 0,027 ns 0,023* 0,017 ns - - - - 

50 0,030 0,025 ns 0,036 ns 0,030 ns 0,022 ns 0,033 ns - 0,018 ns 0,033 ns 

83 0,033 0,039 ns 0,051 ns 0,042 ns 0,033 ns 0,037 ns - 0,030 ns 0,037 ns 

111 0,037 0,050 ns 0,062 ns 0,051 ns 0,042 ns 0,039 ns - 0,040 ns 0,039 ns 

131 0,037 0,057* 0,069* 0,056* 0,048* 0,041 ns - 0,046 ns 0,041 ns 

146 0,039 0,063 ns 0,074* 0,060 ns 0,053* 0,042 ns - 0,051 ns 0,041 ns 

181 0,051 0,074 ns 0,084* 0,070 ns 0,064 ns 0,049 ns 0,014* 0,063 ns 0,047 ns 

217 0,064 0,084 ns 0,092* 0,079 ns 0,074 ns 0,068 ns 0,052* 0,075 ns 0,062 ns 

231 0,075 0,088 ns 0,095* 0,082 ns 0,079 ns 0,075 ns 0,065* 0,079 ns 0,067 ns 

250 0,082 0,093 ns 0,099 ns 0,087 ns 0,084 ns 0,082 ns 0,079 ns 0,084 ns 0,074 ns 

270 0,092 0,098 ns 0,103 ns 0,092 ns 0,090 ns 0,091 ns 0,092 ns 0,090 ns 0,082 ns 

298 0,102 0,105 ns 0,108 ns 0,098 ns 0,099 ns 0,100 ns 0,108 ns 0,099 ns 0,091 ns 

334 0,122 0,112 ns 0,113 ns 0,106* 0,109* 0,112 ns 0,124 ns 0,109* 0,104 ns 

349 0,128 0,115 ns 0,115 ns 0,109* 0,113* 0,117 ns 0,129 ns 0,113* 0,109 ns 

383 0,137 0,122 ns 0,119 ns 0,116 ns 0,122* 0,127 ns 0,139 ns 0,123* 0,120 ns 

412 0,141 0,128* 0,122 ns 0,121 ns 0,130 ns 0,134 ns 0,146 ns 0,131 ns 0,130 ns 

431 0,141 0,131* 0,124 ns 0,125 ns 0,135 ns 0,138 ns 0,149* 0,136 ns 0,136 ns 

446 0,141 0,133* 0,125 ns 0,128 ns 0,139 ns 0,142 ns 0,152* 0,140 ns 0,140 ns 

460 0,148 0,136 ns 0,126 ns 0,131 ns 0,143 ns 0,145 ns 0,154 ns 0,144 ns 0,145 ns 

496 0,148 0,141 ns 0,129 ns 0,138 ns 0,153 ns 0,153 ns 0,159 ns 0,153 ns 0,155 ns 

518 0,152 0,145 ns 0,130 ns 0,142 ns 0,158* 0,157 ns 0,161 ns 0,158* 0,162 ns 

553 0,152 0,150 ns 0,131 ns 0,148 ns 0,167* 0,164 ns 0,164 ns 0,167 ns 0,172* 

582 0,162 0,153 ns 0,132 ns 0,153 ns 0,174* 0,169 ns 0,166 ns 0,174* 0,180* 

677 0,202 0,165 ns 0,133 ns 0,170 ns 0,197 ns 0,185 ns 0,170 ns 0,196 ns 0,205 ns 

*Média estimada pelo modelo difere estatisticamente da média real com base no teste t para 
amostras dependentes a 5% de probabilidade de erro.ns Média estimada pelo modelo não difere da 
média real pelo mesmo teste de probabilidade. 
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APÊNDICE B – DESMOBILIZAÇÃO DO EXPERIMENTO 

 

Ao final da pesquisa, antes da demobilização do experimento, no dia 

15/11/2020, ou seja, aos 969 dias de operação dos lisímetros, foi realizada uma 

última medição de recalques in situ, que resultou nas medidas, conforme Tabela  e 

Figura B1. 

Conforme as medições realizadas, podemos observar que o lisímetro L2, que 

vinha apresentando recalques inferiores ao lísimetro L1(SL15) até então, 

praticamente se igualou ao L1, inclusive apresentando um ligeiro acréscimo. Dessa 

forma, entende--se que o L2 levou mais tempo do que o L1 para degradação da 

matéria orgânica, porém, como os recalques entre os lisímetros são praticamente 

idênticos, pode-se afirmar que a camada de cobertura do L1(SL15) não ocasionou 

alterações quanto à ocorrência de recalques e deformações.  

 

Tabela B1 - Leituras finais de recalques e deformações. 
 

Lisímetro Placas Recalques (mm) Deformações (%) 

L1 

PR1 293,0 12,47 

PR2 310,0 13,19 

média 301,5 12,83 

L2 

PR1 298,0 12,68 

PR2 322,0 13,70 

média 310,0 13,19 

 

Figura B1 – Recalques e deformações finais medidos. 
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