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RESUMO 

 

 

As camadas de cobertura de aterros sanitários são construídas para impedir a saída 
de gases para a atmosfera e a entrada de líquidos no interior do aterro, minimizando 
os impactos no meio ambiente. Para melhor desempenho destas é necessário se 
conhecer os materiais que as compõem. A implantação de novos aterros em todo o 
País torna a busca por materiais para cobertura em suas proximidades mais rara e 
consequentemente mais onerosa. Os projetos de camadas de cobertura alternativas 
são executados utilizando conhecimentos técnicos e fazendo uso de materiais 
diversos como misturas de solos naturais e materiais com alto teor de matéria 
orgânica melhorando a oxidação dos gases produzidos e a retenção de líquidos para 
seu interior. O principal objetivo deste trabalho é estudar em laboratório, através de 
ensaios de colunas de solos, o desempenho de duas camadas de cobertura 
compreendendo o comportamento dos solos em função do fluxo de líquidos e gases. 
As colunas utilizadas foram preenchidas seguindo perfis adaptados da célula 
experimental construída no Aterro da Muribeca: Coluna 1 – camada convencional: 
0,60 m de solo compactado; Coluna 2 – camada oxidativa: 0,30 m de solo 
compactado, sobreposta a uma camada de 0,30 m de solo+produto compostado na 
proporção de 1:1 (v/v). As colunas foram feitas com segmentos de tubo PVC rígidos 
com diâmetro interno de 0,15 m. O gás utilizado para avaliação das emissões foi o 
metano com fluxo de 0,5 l/h (8,3 ml/min ou 486 g/m2.dia). Para infiltração de água foi 
feita simulação de chuva e a quantidade de água imposta a coluna foi de 40 mm de 
chuva em um dia. Os ensaios foram divididos em três fases: verificação das 
emissões gasosas na umidade ótima; infiltração de água no solo; e injeção 
novamente do gás metano e água para avaliar as emissões gasosas após aumento 
da umidade dos materiais. Os resultados mostraram que as colunas analisadas 
conseguiram mitigar os fatores que afetam as camadas de cobertura que são a 
emissão de gás e a retenção de líquido. No entanto, quanto à retenção de metano, a 
Coluna 2 mostrou-se mais eficiente em reter e oxidar o gás metano, minimizando 
ainda mais sua emissão e a coluna 1 apenas reteve o gás. Quanto a retenção de 
líquidos a Coluna 2 apresentou melhor desempenho na capacidade de retenção de 
água em relação a Coluna 1. A mistura solo+produto compostado na proporção 1:1 
em volume apresentou um bom desempenho para compor uma camada oxidativa, 
conseguindo amenizar os problemas inerentes as camadas de cobertura, que são a 
minimização da emissão de gás para atmosfera e o aumento da retenção de líquidos 
na camada.  
 
 
 
Palavras Chaves: Camada de Cobertura de Aterro Sanitário. Camada Oxidativa. 
Colunas de Solos. Infiltração. Emissões de Metano. 
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ABSTRACT 

 

 
The landfill cover systems are constructed to prevent gas escape to atmosphere and 
the infiltration of liquids to landfill, minimizing impacts on the environment. For better 
performance, it is necessary to know the materials that compose them. The 
implementation of new landfills across the country makes the search for the cover 
materials nearby rarer, and consequently more expensive. The alternative cover 
layer projects are performed using technical knowledge and making use of various 
materials such as natural soil mixtures and materials with high content of organic 
matter. It improves the oxidation of the produced gas and fluid retention to its interior. 
The main objective of this work is to study in the laboratory, through soil columns 
tests, the performance of two cover layers by understanding the behavior of soils in 
function of liquid and gas flow. The columns used were being filled following adapted 
profiles of experimental cell built on the landfill of Muribeca: Column 1 – conventional 
layer: 0.60 m compacted soil; Column 2 – oxidative layer: 0.30 m compacted soil, 
superimposed on a layer of 0.30 m of soil+mature compost in the ratio of 1:1 (v/v). 
The columns were made of rigid PVC pipe segments with an internal diameter of 
0.15 m. The gas used for evaluation of emissions was methane with flow 0.5 l/h (8.3 
ml/min or 486 g/m².day). For water infiltration, it was made rainwater simulation and 
the amount of water imposed in the column was 40 mm rain in a day. The tests were 
divided into three phases: verification of gaseous emissions at optimum moisture 
content, water infiltration into the soil and again injection of methane gas and water to 
evaluate the gaseous emissions after increasing the humidity of materials. The 
results showed that the columns analyzed proved to be feasible in mitigating factors 
inherent to cover layers, which are the gas emission and the liquid retention. 
However, regarding the methane retention, Column 2 was more efficient in the 
retaining and oxidation of methane gas, further minimizing its emission and column 1 
only retained the gas. Column 2 performed better in water retention capacity 
compared to Column 1. The soil mixture composted in a ratio 1:1 by volume 
performed well to compose an oxidative layer, managing to mitigate the problems 
inherent to the cover layers, which are the minimization of gas emission to 
atmosphere and increasing the water retention into the layers. 
 
 
 
 
Key Words: Landfill Cover Layers. Oxidative Layers. Soil Columns. Infiltration. 
Methane Emissions. 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) foi implementada através da 

Lei 12.305/2010 e nela foi estabelecida em seu Art. 54 que: “A disposição final 

ambientalmente adequada de rejeitos deverá ser implantada em até 4 anos”. Esse 

artigo da Lei anunciava que em 2014 deveria resultar no fim dos lixões no Brasil. 

Apesar de crescer, a cada dia, a disposição de resíduos sólidos urbanos (RSU) em 

aterros sanitários nos últimos anos, essa meta ainda não foi alcançada.  

A sociedade exige dos órgãos públicos uma gestão eficiente, para que o 

significativo volume de resíduos gerados não cause problemas de saúde pública, 

nem sobrecarregue a capacidade de suporte dos ecossistemas (MILLENNIUM 

ECOSYSTEM ASSESSMENT, 2003). 

Diante disso, é percebida a urgência por parte dos poderes públicos de se 

tomar medidas para gestão de resíduos. No entanto, é importante destacar que 

grande parte dos municípios brasileiros, principalmente os de pequeno e médio 

porte, apresentam uma posição delicada em relação à gestão dos resíduos sólidos, 

exibindo uma série de problemas na sua execução, apresentando insuficiente 

capacidade técnica e administrativa para sua gestão adequada. 

Os resíduos sólidos urbanos (RSU) quando dispostos em lixões, aterros 

controlados e aterros sanitários geram subprodutos em forma de líquido e gases 

através de processos de biodegradação aeróbia e anaeróbia, e estes precisam ser 

monitorados, tratados e/ou aproveitados. O subproduto líquido (lixiviado) tem alto 

poder poluidor devido às características físico-químicas e microbiológicas. E o 

subproduto gás (biogás) é classificado como gás de efeito estufa (GEE) contribuindo 

para o aquecimento global. 

A NBR 8.419/1992 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

define aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos como uma obra de engenharia, 

onde a disposição final no solo não cause danos à saúde pública e à sua segurança, 

minimizando seus impactos ambientais utilizando princípios de engenharia para 

confinar os resíduos sólidos à menor área possível, reduzindo os resíduos ao menor 

volume permissível e deve ter a área das células de resíduos coberta diariamente na 

conclusão de cada jornada de trabalho, ou a intervalos menores, se necessário.  
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Os aterros sanitários são construídos para o armazenamento dos resíduos 

sólidos de forma correta e segura. São projetados para que haja o aproveitamento 

adequado do biogás gerado ao longo do tempo, possibilitando assim uma maior 

eficiência na produção e captação do metano na massa de resíduos, contribuindo 

para a redução das emissões de gases à atmosfera. Sua correta concepção também 

impede que parte dos líquidos infiltre no interior do aterro prevenindo uma maior 

produção de lixiviados. 

Para evitar que águas pluviais adentrem no interior do aterro e que sejam 

emitidos gases para atmosfera, são construídas camadas de coberturas com o 

objetivo de mitigar esses problemas. Existem dois tipos básicos de camadas de 

cobertura de aterros sanitários: camada convencional, formada predominantemente 

por solos argilosos e geossintéticos, e camada alternativa, elaborada a partir de 

solos e outros materiais como produtos de compostagem e resíduos de construção 

civil. As camadas alternativas são construídas para otimizar o desempenho do aterro 

melhorando a oxidação dos gases e a retenção de líquidos para seu interior. 

Para um melhor desempenho das camadas de coberturas é necessário se 

conhecer os materiais que as compõem, analisando as características geotécnicas e 

os condicionantes climáticos das regiões onde serão implantados os aterros 

sanitários. 

Nas cidades que estão implantando modelos de gestão de resíduos, é 

importante que se projete aterros sanitários de forma eficiente e custo de 

manutenção reduzido, utilizando materiais que possam minimizar os impactos 

ambientais e que atendam as condições para um bom desempenho. A maioria dos 

aterros sanitários utiliza camadas de coberturas convencionais com manutenção 

reduzida e com uso de material com coeficiente de permeabilidade inferior ao solo 

natural da área do aterro. 

A captação dos gases produzidos em aterros de resíduos sólidos urbanos, na 

maioria das vezes, não é empregada em função do elevado investimento inicial para 

a instalação de um sistema de drenagem, captação e conversão de biogás 

(TEIXEIRA, 2008). Com isso, nas cidades com poucos recursos financeiros pode-se 

optar por aterros com camadas de cobertura alternativa que minimize os efeitos da 

emissão de gases e que possa reter melhor os líquidos provenientes das chuvas. 

Existem muitos estudos com camadas alternativas que visam a oxidação do 

metano (CH4) (GEBERT et al, 2011; LOPES, 2011; TEIXEIRA, 2008; HE et al, 2008; 
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HUBER-HUMER, 2004; KIGHTLEY et al, 1995) essas são chamadas de camadas 

oxidativas ou biocoberturas que são compostas por solos e produtos com alto teor 

de matéria orgânica. De acordo com o Intergovernmental Panel on Climate Change 

(2007) elas representam uma alternativa economicamente viável para o tratamento 

de emissões fugitivas de metano. 

Diante do exposto, torna-se importante o estudo de camadas de cobertura 

que apresentem materiais e características construtivas, que minimizem 

significativamente as emissões gasosas para atmosfera e que promovam a retenção 

de lixiviados para o interior do aterro. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

As cidades precisam procurar soluções viáveis para mitigação de impactos 

ambientais na operação dos aterros sanitários que serão construídos para cumprir a 

Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), viabilizando o 

processo de construção dos aterros, atendendo às exigências estabelecidas a um 

baixo custo. 

A implantação de novos aterros em todo o País torna a busca por materiais 

em suas proximidades mais rara e consequentemente mais onerosa. Por isso, 

devem-se projetar aterros para que se atendam as condições de bom desempenho, 

de forma eficiente, reduzindo gastos com materiais e que possam minimizar os 

impactos ambientais. Esta situação mostra que qualquer alternativa de cobertura de 

solo deve possuir uma eficiência comprovada ao longo do tempo, sendo no mínimo 

igual àquela apresentada por camadas convencionais de solos argilosos. 

Ao se referir à eficiência de camada de cobertura de aterros sanitários 

urbanos, logo após sua implantação, deve-se avaliar sua eficiência no decorrer do 

tempo, inclusive, avaliar a sua integridade ao longo dos períodos de umedecimento 

e secagem (períodos secos e chuvosos) e, portanto, construí-las com materiais 

adequados de forma a preservar sua eficiência durante o tempo de vida útil do 

aterro.  

Maciel (2003) citava que as principais razões para a procura de materiais 

alternativos para uso em sistemas de cobertura são: a melhoria dos aspectos 

geotécnicos e biológicos da camada, dificuldades de obtenção de material de 

qualidade próximo ao aterro e necessidade de se desfazer de materiais pouco 
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aproveitáveis ou até potencialmente prejudiciais ao meio ambiente, entre outros. O 

uso de solos orgânicos, lamas/lodos de estações de tratamento de água e esgoto, 

lodo do processamento de papel e de construção, pneus triturados, composto 

orgânico e cinzas da incineração, são apenas alguns exemplos citados na literatura 

de materiais que podem contribuir significativamente para melhoria da eficiência das 

camadas. 

Os projetos de camadas de cobertura alternativas são executados de forma 

específica e fazem uso de materiais diversos como misturas de solos naturais com 

materiais com alto teor de matéria orgânica. Um dos métodos que pode ser aplicado 

para o controle de emissão de gases pela camada de cobertura é a utilização de 

potencial microbiológico residente no solo de cobertura para realizar a oxidação do 

metano. Rose (2009) pontua que, embora este método não reduza o volume de 

biogás que passa por essa camada, ele ao menos minimiza os efeitos danosos ao 

ambiente, provocados pela liberação em grandes quantidades de metano. 

Diminuindo a quantidade de metano liberado para atmosfera, haja vista que este gás 

tem um efeito poluidor maior que o produto gerado na reação de oxidação na 

camada, que é o gás carbônico. 

Outra Lei que pode favorecer a diminuição dos impactos ambientais 

produzidos pelos aterros sanitários, que são grandes produtores de gases do efeito 

estufa, é a Política Nacional sobre a Mudança do Clima (PNMC), por meio da Lei nº 

12.187/2009. Esta Lei oficializa o compromisso voluntário do Brasil junto à 

Convenção-Quadro da ONU sobre Mudança do Clima de redução de emissões de 

gases de efeito estufa entre 36,1% e 38,9% das emissões projetadas até 2020.  

Dessa forma, este trabalho pode contribuir para o gerenciamento de forma 

racional e integrada dos gases e líquidos gerados em aterros sanitários, com a 

finalidade de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em aterros de resíduos 

sólidos, promovendo a retenção de água de chuva para o interior do aterro, 

principalmente em cidades com restrições orçamentárias para se implementar 

grandes projetos de drenagem de gases e líquidos e não há possibilidade de utilizar 

técnicas onerosas para mitigar os impactos ambientais. 

A camada oxidativa estudada é composta por materiais em fase experimental 

e com base em dados coletados e comparados se tem o intuito de propor o uso 

desses para cidades que ainda não se adequaram a Lei 12.305/2010 da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) que prevê a erradicação dos lixões e foi 
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estabelecida em seu Art. 54 que: “A disposição final ambientalmente adequada de 

rejeitos deverá ser implantada em até 4 anos”. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

O principal objetivo deste trabalho é analisar em laboratório, através de 

ensaios de colunas de solos, o desempenho de duas camadas de cobertura 

configuradas a partir de célula experimental construída no Aterro da Muribeca, 

compreendendo o comportamento dos solos em função do fluxo de líquidos e gases. 

 

Objetivos específicos: 

 Avaliar a eficiência de duas camadas com respeito às emissões gasosas 

e a infiltração de líquidos, correlacionando-os com umidade do solo, 

propriedades do solo. 

 Comparar eficiência da camada alternativa com mistura de solo e produto 

compostado na proporção de 1:1 em volume com camada convencional. 

 Analisar os resultados obtidos em laboratório com os coletados em 

campo. 

 Montar experimento que permita averiguar a concentração de gases nas 

camadas de solos. 

 

1.3 ESTRUTURA DA TESE 

 

A tese foi dividida em cinco capítulos: o Capítulo I exibe a introdução do tema 

abordado na pesquisa com apresentação da justificativa e objetivos propostos. O 

Capítulo II apresenta a revisão bibliográfica sobre tópicos da pesquisa, onde foram 

abordados aspectos relacionados com aterros sanitários, o uso de solos e produtos 

de compostagem em camadas de cobertura e solos não saturados, considerando os 

fluxos de gases e líquidos nesses solos. O destaque deste Capítulo está voltado 

para o tema específico de camada de cobertura de aterro sanitário abordando as 

características e fatores que interferem nas emissões de CH4 e o fluxo de água de 

chuva nas camadas de coberturas. 

No Capítulo III foram descritas as metodologias dos ensaios de laboratório 

para caracterização e compactação dos solos. Foram detalhados os ensaios de 
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permeabilidade à água e ao ar, capacidade de retenção da água nos solos e 

capacidade de campo dos materiais utilizados. Foi mostrada a confecção e 

montagem das colunas, em seguida a instrumentação e equipamentos utilizados 

para medição das variáveis medidas. Por fim apresentou-se a metodologia para o 

estudo dos fluxos de gás metano e água nas colunas de solos. 

No Capítulo IV são apresentados os resultados obtidos nos ensaios 

realizados em laboratório. Foram apresentados os resultados dos fluxos de gás e 

águas nas colunas com as suas respectivas discussões. Em seguida foi feita uma 

análise comparativa de dados de laboratório e de campo das camadas estudadas. 

No Capítulo V foram apresentadas as principais conclusões e sugestões para 

futuras pesquisas na área. Finalmente, estão apresentadas as referências 

bibliográficas utilizadas ao longo do desenvolvimento dessa pesquisa. 
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CAPÍTULO II – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 ATERROS SANITÁRIOS 

 

Os aterros sanitários são construídos de forma a atender aos diversos 

aspectos relacionados com a saúde humana e a segurança ambiental. É uma obra 

de engenharia projetada sob critérios técnicos, com a finalidade de disposição dos 

resíduos sólidos urbanos (RSU), visando mitigar e controlar os danos à saúde 

pública e ao meio ambiente. (MARIANO, 2008 e TEIXEIRA 2008). 

Os aterros são projetados para armazenamento dos resíduos sólidos de 

forma segura, impedindo que líquidos infiltrem no interior do aterro, prevenindo uma 

maior produção de lixiviados e para que haja o aproveitamento adequado do biogás 

gerado ao longo do tempo, possibilitando assim uma maior eficiência na produção e 

captação do metano na massa de resíduos. 

A Figura 01 ilustra um aterro sanitário em funcionamento compreendendo um 

sistema típico de um aterro nos municípios brasileiros. 

 

Figura 01 – Esquema de aterros sanitário. 

 
Fonte: MARTINS, 2010. 

 

Do ponto de vista biológico, o aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos 

corresponde a um sistema dinâmico que envolve reações metabólicas num 

ambiente formado pela massa de resíduos com suas características físicas, 
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químicas, biológicas e suas inter-relações, formando um sistema complexo, 

promovendo a degradação da fração orgânica dos RSU que gera efluentes líquidos 

e gasosos, modificando a pressão no interior da massa de resíduos, contida por 

sistemas de impermeabilização de base e de cobertura (ALCÂNTARA, 2007).  

Os locais em que os aterros estão localizados guardam grandes volumes de 

resíduos e abrangem grandes áreas das cidades. Devido ao custo e os riscos 

associados com o tratamento ou a remoção desses resíduos que estão confinados é 

necessário à construção de uma cobertura para os resíduos, para que esta seja a 

ligação do interior dos resíduos com o ambiente. Sendo assim, para evitar que 

águas pluviais infiltrem no interior do aterro e que não haja a emissão de gases para 

atmosfera, são construídas camadas de coberturas que utilizam o conhecimento da 

engenharia de solos nos seus projetos, prevenindo assim, os danos ao meio 

ambiente. 

 

2.2 CAMADAS DE COBERTURAS DE ATERROS SANITÁRIOS 

 

A camada de cobertura é um sistema que tem como objetivo principal impedir 

a entrada de líquidos no interior do corpo do aterro, bem como, a saída de gases 

para a atmosfera. Existem vários métodos de construção da camada de cobertura, 

sendo que a utilização de solos compactados com baixa condutividade hidráulica é o 

método mais empregado (HUSE, 2007). 

Mariano (2008) afirma que as camadas de cobertura de aterros de resíduos 

devem cumprir três funções: isolar o resíduo do ambiente (área circunvizinha); 

controlar a entrada ou saída dos gases (por exemplo, poluição contínua das áreas 

circunvizinhas, entrada de oxigênio na massa de resíduo.); limitar a entrada de água 

no aterro, evitando, assim, o aumento da geração de lixiviado. 

Teixeira (2008) aponta o papel do sistema de cobertura como sendo: 

• Minimizar a geração de lixiviado após o fechamento do aterro restringindo a 

infiltração de água; 

• Auxiliar no escoamento superficial de água (sem que haja erosão da 

cobertura);  

• Reduzir ou controlar a emissão de gases para a atmosfera; 

• Diminuir possíveis riscos de incêndios; 

• Evitar o espalhamento de resíduo 
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• Acomodar possíveis recalques; 

• Prevenir contra proliferação de vetores; 

• Permitir que o local seja utilizado com algum benefício social. 

O desempenho de um aterro de resíduo sólido está diretamente vinculado a 

um sistema de cobertura eficiente e duradouro. Teixeira (2008) afirma que o sistema 

de cobertura é constituído por uma série de camadas de solo, por vezes combinadas 

com algum geossintético (geotêxteis, geomembranas, geocompostos argilosos, 

resíduos, entre outros), que devem controlar a infiltração de água para a massa de 

resíduos.  

O controle da infiltração pelas camadas de cobertura geralmente é 

estabelecido aplicando-se uma camada de argila com baixa condutividade hidráulica 

saturada (normalmente 10-7m/s ou menos). Embora o desempenho destas camadas 

em climas úmidos possa ser satisfatório, em regiões áridas o sistema pode não 

funcionar adequadamente, principalmente devido à formação das macro e 

microfissuras na camada argilosa (States United Environmental Protection Agency –

USEPA, 2003). 

A eficiência dos sistemas de cobertura final de aterros sanitários destaca-se 

na avaliação do comportamento dessas obras, uma vez que pode afetar inúmeros 

aspectos do seu desempenho. A cobertura final pode variar conforme as 

características geotécnicas do material utilizado e de acordo com as características 

climatológicas da região onde o aterro se encontra instalado. Faz-se necessário, por 

sua vez, o entendimento e o estudo dessas características para que se tenha a 

segurança e a eficiência desejada no projeto de sistemas de cobertura. Tais 

características são ainda pouco estudadas devido à complexidade do fenômeno de 

interação entre o solo, atmosfera e resíduos (CATAPRETA, 2008). 

As camadas de cobertura finais encontram-se na maior parte do tempo em 

condições não saturadas, por isso é importante se estabelecer parâmetros de 

controle para emissão de gases baseados nas características dos solos ao longo do 

tempo (LOPES, 2011). 

A aplicação de camadas de oxidação de metano se apresenta como uma 

alternativa com baixos custos para o tratamento de emissões difusas recorrentes de 

metano. Como em camadas oxidativas de metano são usados produtos resultantes 

de compostagem e produtos similares provenientes de tratamento mecânico-

biológico de resíduos, esses materiais apresentam condições favoráveis para o 
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processo de oxidação de metano não existindo a necessidade de grandes gastos 

técnicos in-situ (BAHR et al, 2006). 

No Brasil, ainda não se tem uma norma definida de como se deve construir a 

camada de cobertura final de aterro de resíduos. Existem as normas NBR 

8419/1992 que trata da Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos 

sólidos urbanos e a NBR 13896/1997 que trata de Aterros – Critérios para projeto, 

implantação e operação. 

A regulamentação da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos 

(USEPA, 2003) referente à Regulação da Conservação dos Recursos Naturais e 

Recuperação (Resource Conservation and Recovery Act – RCRA) nos subtítulos “C-

resíduos perigosos” e “D-resíduos não perigosos” apresentam exigências para as 

camadas de coberturas finais de aterros. 

Para a USEPA (2007), em cobertura de aterros de resíduos não perigosos 

(subtítulo D) também se exige que a permeabilidade da cobertura final seja menor 

do que a camada de base ou da formação geológica natural. Esta exigência é 

geralmente conseguida colocando-se uma geomembrana sobre a camada de solo 

de baixa permeabilidade, na cobertura de qualquer aterro sanitário. 

Na RCRA-D (resíduos não perigosos) os pré-requisitos mínimos para o 

sistema de cobertura final em aterros de resíduos sólidos dependem do sistema de 

impermeabilização de fundo do aterro ou do solo natural existente, caso não exista 

um sistema impermeabilizante de base (ex: camada de solo compactado na base, 

geomembranas ou combinação de várias tecnologias) e estabelece quatro tipos de 

camadas de cobertura com base nos tipos de impermeabilização do aterro. Os 

regulamentos (RCRA) para projeto e construção das camadas de cobertura são 

baseados em camadas de argila (sistema convencional). O sistema de cobertura 

final deve ter uma permeabilidade menor que a permeabilidade de fundo do aterro 

ou ser menor que 10-7m/s (USEPA, 2003). 

Abichou et al (2003) afirmam que não existe nenhuma especificação referente 

ao monitoramento dessas camadas de cobertura, mesmo sabendo-se que uma 

camada de cobertura eficiente diminui a geração de lixiviado, a fuga de gases, o 

aparecimento de vetores transmissores de doenças, e mesmo a migração do 

resíduo para o ambiente. 

Pela importância que têm o conjunto do aterro sanitário, as camadas de 

coberturas precisam ser regulamentadas para que se tenham o maior controle delas 
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e para que sejam construídas de forma eficiente e adequadas a cada região que 

serão instaladas.  

As camadas de cobertura mais referenciados na literatura são: cobertura 

convencional, coberturas evapotranspirativas e camadas oxidativas. 

O que motiva a execução de camadas de cobertura alternativas, como as 

oxidativas e evapotranspirativas, são as particularidades e singularidades locais 

como clima, disponibilidade de solos naturais argilosos e custo, por exemplo. Dessa 

forma, os projetos de camadas de cobertura alternativas são executados de forma 

específica e fazem uso de materiais diversos como: misturas de solos naturais com 

bentonita, materiais plásticos, papéis e compostos orgânicos (MARIANO, 2008). 

 

2.2.1 Camadas convencionais 

 

As camadas convencionais de cobertura ou camadas resistivas são aquelas 

confeccionadas com camadas de solo natural argiloso ou camadas intercaladas de 

solo natural argiloso e geossintéticos com vistas à impermeabilização do topo das 

células de aterro sanitário (MARIANO, 2008). 

Apresentando um baixo custo inicial de construção, muitos estudos têm 

demonstrado que as camadas de cobertura convencionais de argila possuem 

algumas desvantagens (USEPA, 2003). Esse sistema é susceptível a falhas 

causadas por ciclos de secagem e umedecimento, promovendo o surgimento de 

fissuras e consequentemente, aumentando a permeabilidade à água e aos gases. 

Sendo assim, a diminuição do desempenho das camadas de coberturas deve ser 

levada em consideração para o correto dimensionamento dos custos de longo e de 

médio prazo da construção e da manutenção desses sistemas. 

Mesmo que o desempenho de camadas de cobertura confeccionadas com 

solos argilosos em climas úmidos possa ser satisfatório, Zornberg et al (2003) 

destaca que em regiões áridas, esse tipo de sistema não funciona adequadamente. 

Os autores embasaram sua afirmação na formação de fissuras na camada, pois o 

monitoramento revelou que, com o decorrer do tempo, ocorreram modificações 

significativas nos principais aspectos que afetam a eficiência da camada de 

cobertura e que os parâmetros iniciais de projeto não foram mantidos, inferindo, 

portanto, no aumento do custo de manutenção desses aterros. 
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Mariano (2008) estudou uma camada convencional com taxas de emissão de 

metano no aterro de Aguazinha – Olinda – PE, no período de março de 2006 a 

novembro de 2007 (abrangendo períodos secos e chuvosos na região). Os estudos 

foram conduzidos em uma cobertura com espessura variando de 0,25 m a 0,90 m, 

com solos do tipo areia argilosa (SC) e argila arenosa de baixa plasticidade (CL). As 

emissões de CH4 variaram de 0 a 401 g CH4/m
2 dia e os resultados indicaram uma 

tendência de aumento da retenção dos gases com o aumento do grau de saturação 

do solo. As maiores emissões foram verificadas em locais com grau de compactação 

entre 75% e 90%. Para locais com grau de compactação acima de 90% o percentual 

de retenção de CH4 foi superior a 90%. 

Fourie e Moonsammy (2002) explicam que a baixa condutividade hidráulica 

da camada de cobertura limita a infiltração, transformando o excesso de chuva em 

escoamento superficial. Em locais de clima semi-árido, árido, ou mesmo em locais 

com longos períodos de seca, problemas de fissura por secamento podem aumentar 

a condutividade hidráulica do sistema, tornando a barreira resistiva ineficiente. Os 

autores citam que o desempenho satisfatório das camadas resistivas tem sido 

observado em climas úmidos temperados, onde o excesso de precipitação sobre a 

evaporação tende a manter saturada a cobertura mais próxima a superfície. A Figura 

02 apresenta uma camada de cobertura de argila compactada e os caminhos 

preferenciais de infiltração da água na massa de resíduo. 

 

Figura 02 – Desenho de camada homogênea de argila compactada e caminhos 
preferenciais de água na massa de resíduo. 

 
Fonte: MARIANO, 2008. 

 

Catapreta (2008) afirma que no Brasil, as coberturas de aterros são 

confeccionadas como uma barreira de solo com espessura, em geral, de 0,60 m, 

construída com materiais de baixa condutividade hidráulica saturada (normalmente 
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10-7 m/s ou menos) e acima dessa uma camada de solo em torno de 0,15 m com 

cobertura vegetal.  

 

2.2.2 Camadas Evapotranspirativas 

 

Os projetos de sistemas de coberturas evapotranspirativas são baseados no 

uso de componentes do balanço hídrico de um aterro, o qual inclui capacidade de 

armazenamento de água do solo, precipitação, escoamento superficial, 

evapotranspiração e infiltração. Quanto maior a capacidade de armazenamento do 

solo e suas propriedades evapotranspirativas, menor o potencial de percolação 

através do sistema de cobertura. Os projetos de coberturas evapotranspirativas 

destacam alguns itens importantes na sua elaboração (USEPA, 2003):  

1. Solo fino, como siltes e siltes argilosos que têm relativamente alta 

capacidade de armazenamento de água;  

2.  Vegetação nativa para aumentar a evapotranspiração;  

3. Disponibilidade local de solos para construção, o que proporciona a 

redução de custos. 

As coberturas evapotranspirativas podem ser referidas na literatura como: 

monocobertura, cobertura monolítica, barreiras capilares, cobertura de 

armazenamento e liberação, cobertura solo-planta, coberturas de balanço hídrico, 

alternativas terrosas para cobertura final e cobertura vegetal de aterros sanitários 

(ZORNBERG et al 2003; USEPA, 2003) 

Os sistemas de cobertura evapotranspirativa usam uma ou mais camadas de 

solos para reter água até que esta é transpirada através da vegetação ou 

evapotranspirada pela superfície do solo. Estes sistemas de cobertura contam com a 

capacidade de armazenamento da camada de solo, mais do que materiais com 

baixa condutividade hidráulica, para minimizar a percolação (CATAPRETA, 2008; 

ABICHOU et al, 2003). 

As coberturas monolíticas (Figura 03) consistem em uma camada de solo 

fino, que precisa ter baixa condutividade hidráulica e alta capacidade de 

armazenamento de água. 
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Figura 03 – Modelo de Camada monolítica. 

 
Fonte: CATAPRETA, 2008. 

 

A determinação dessas propriedades permite às coberturas monolíticas 

controlar o balanço hídrico aumentando o armazenamento, evaporação e limitando a 

infiltração de água. A água de chuva que não escoa superficialmente é rapidamente 

armazenada próximo à superfície, de onde pode ser evaporada (CATAPRETA, 

2008). 

As barreiras capilares são constituídas de uma camada de solo fino onde a 

água de chuva que infiltra fica armazenada e uma segunda camada de material 

granular que impede a passagem da água infiltrada para o depósito de resíduo 

sólido (Figura 04). Existe uma descontinuidade entre os valores de umidade 

volumétrica e da permeabilidade entre a camada de solo fino e solo granular que 

dificulta a entrada de água nesta segunda camada. A primeira camada funciona 

assim como uma esponja que retêm parte da água da chuva que posteriormente é 

liberada para a atmosfera por evaporação. O desempenho em longo prazo de um 

aterro de resíduos está diretamente ligado a um sistema de cobertura eficiente e 

duradouro (VIEIRA, 2005; OLIVEIRA e MARINHO, 2007; CATAPRETA, 2008). 
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Figura 04 – Modelo de Camada evapotranspirativa. 

 
Fonte: CATAPRETA, 2008. 

 

A diferença de propriedades hidráulicas não saturadas entre as duas 

camadas minimiza a percolação na camada granular sob condições não saturadas. 

A camada de solo fino de um sistema de cobertura de barreiras capilares tem a 

mesma função de uma camada de solo monolítico, que é armazenar água até esta 

ser removida do solo pelos mecanismos de evaporação ou evapotranspiração. A 

camada de solo granular forma uma franja capilar na interface entre as duas 

camadas, o qual permite à camada de solo fino reter mais água que o sistema de 

cobertura monolítica de igual espessura (USEPA, 2003). 

Uma camada de vegetação apropriada pode servir como uma camada 

evapotranspirativa para minimizar a produção de lixiviados no aterro, controlando a 

umidade do solo bem como as propriedades do substrato físico, tais como 

permeabilidade, porosidade, condutividade térmica e distribuição de tamanho de 

partícula do solo (HRAD, 2012). 

Nos sistemas de cobertura convencional a infiltração é controlada pela 

maximização do escoamento superficial, enquanto que nas camadas 

evapotranspirativas a infiltração é controlada basicamente pela capacidade do solo 

em armazenar água, como mostrado na Figura 05. 
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Figura 05 – Componentes do balanço de hídrico em camadas: (a) em uma cobertura 
convencional e (b) em uma cobertura evapotranspirativa. 

 
Fonte: Adaptado de USEPA, 2007. 

 

Os sistemas de cobertura convencional utilizam solos de baixa condutividade 

hidráulica para minimizar a infiltração da água para a massa de resíduos, já as 

camadas de coberturas evapotranspirativas utilizam alguns componentes de balanço 

hídrico para minimizar esta infiltração (quanto maior a capacidade de 

armazenamento do material e da evapotranspiração, menor é o potencial de 

infiltração através da cobertura). Desta forma espera-se que este tipo de cobertura 

seja menos custosa do que os sistemas convencionais (ROSE, 2009). 

De acordo com McCartney e Zornberg (2002), é necessário que haja uma 

quantidade ótima de água a ser infiltrada em um aterro, para satisfazer as condições 

de biodegradação e a geração de lixiviados em níveis ambientalmente aceitáveis. 

Por isso, as camadas evapotranspirativas podem ser consideradas boas 

alternativas, já que não impermeabiliza completamente a cobertura do aterro. 

No entanto, Monteiro (2003) afirma que nem toda água que alcança a 

superfície do aterro se converte em lixiviados, pois parte da água precipitada se 

perde por escoamento superficial, outra parte da água se perde por evaporação 

direta e evapotranspiração e o restante da água se infiltra na cobertura de solo. A 

autora ainda cita que uma porção da água ficará retida no solo de cobertura e nos 

resíduos, sendo essa retenção determinada pela capacidade de campo do solo e 

dos resíduos. O método pelo qual se determina o fluxo de entrada e de saída de 

água de um aterro, em um determinado período de tempo, é denominado de 

balanço hídrico e está indicado na Figura 06. 
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Figura 06 – Balanço hídrico em camada de aterro sanitário. 

 
Fonte: Adaptado de Qian (2002) apud Lopes (2011). 

 

O balanço hídrico em uma camada de cobertura pode ser expresso 

numericamente pela Equação 01. 

 

PERC = P – R – ETP – Q – ΔU               Equação 01 

Onde: 

PERC = Percolação – Líquido infiltrado através da camada de cobertura 

P= Precipitação 

R = Escoamento superficial ou Runoff 

ETP = Evaporação/evapotranspiração 

Q = Drenagem lateral na camada de cobertura 

ΔU = Armazenamento de umidade no solo 

 

A percolação é definida como a quantidade de água que se infiltra no resíduo 

através da camada de cobertura. A evaporação e evapotranspiração removem água 

de armazenamento criando um gradiente negativo (fluxo vertical para cima) agindo 

para dessaturar o perfil do solo. Esta ação de secagem restaura a capacidade de 
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armazenamento do solo para eventos futuros de precipitação (HADJ-HAMOU e 

KAVAZANJIAN JR, 2003). A drenagem lateral e o escoamento superficial são 

funções da permeabilidade não saturada do solo, e da inclinação da camada de 

cobertura. 

 

2.2.3 Camadas Oxidativas 

 

As camadas de cobertura oxidativas têm como características a utilização de 

materiais, geralmente produtos compostados, que criam condições ótimas no 

desenvolvimento de micro-organismos que consomem CH4 (HUMER et al, 2009). 

Essa camada pode ser muito importante para aterros de pequeno e médio 

porte, onde a exploração do biogás não é viável tecnicamente. Nesses casos, a 

cobertura oxidativa tem um papel ainda mais relevante para redução de emissões, 

principalmente no Brasil, onde segundo dados do IBGE de 2010 ainda existem 

50,2% dos municípios lançando seus resíduos em lixões e onde os pequenos 

aterros não são tecnicamente bem operados ou monitorados (LOPES, 2011). 

Pratt et al (2012) afirmam que a oxidação ocorre próximo à superfície da 

camada de cobertura e à medida que aumenta a profundidade a camada diminui a 

eficiência da oxidação do metano. Bahr et al (2006) explica que a redução na 

concentração de metano em um perfil de solo situa-se na maioria dos casos na 

região entre 0,10 e 0,30 m de espessura, conhecida como horizonte de oxidação de 

metano. Neste horizonte devem dominar um ambiente com condições adequadas, 

de maneira que os organismos metanotróficos possam se desenvolver fortemente. 

Após algumas investigações se demonstra adequada uma altura inicial da camada 

de no mínimo 1,20 m. A instalação de uma camada de distribuição de gás na base 

da camada de oxidação mostra-se necessária para um amplo fluxo homogêneo de 

gás de aterro na camada de oxidação de metano. A camada de distribuição de 

gases deve apresentar uma espessura de aproximadamente 0,50 m e ser composta 

por cascalho pobre em carbonato. A Figura 07 mostra a estrutura recomendada para 

um sistema de oxidação de metano. 
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Figura 07 - Estrutura recomendada para um sistema de oxidação de metano 

 
Fonte: Adaptador de Humer, 2004. 

 

Scheutz et al (2014) afirma que as biocoberturas são eficientes também para 

cobertura de lixões após o encerramento das atividades, alcançando uma oxidação 

de cerca de 80% do metano que atravessa a camada. O estudo mostrou que o 

sistema de camadas oxidativas também teve uma alta eficiência durante o período 

de baixas temperaturas. 

 

2.3 OXIDAÇÃO DE METANO EM CAMADAS 

 

A maior parte dos resíduos sólidos urbanos depositados em aterros é 

composta por matéria orgânica, e parte desta, é microbiologicamente degradável 

sendo transformada em gases de efeito estufa, como o gás metano (CH4) e dióxido 

de carbono (CO2). Normalmente, 90% do carbono degradado do aterro são 

convertidos em gás, ao passo que apenas 10% permanecem na carga orgânica 

dissolvida no lixiviado (HUMER, 2011). A autora cita que o dióxido de carbono 

produzido nos aterros é considerado neutro para o efeito estufa, devido à sua origem 

biogênica, em que parte do balanço natural de carbono não será acrescentada às 

concentrações atmosféricas de dióxido de carbono e esse gás tem quantidade 

insignificante em comparação com outros setores produtores de CO2, como a 

indústria e os transportes.  

Por outro lado, os aterros são a maior fonte antropogênica de metano que é 

potencialmente mais agressivo ao meio ambiente. No aterro sanitário, o metano e o 
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dióxido de carbono são produzidos em quantidades relativamente iguais, no entanto 

o metano é de maior preocupação como um gás de efeito estufa. O potencial de 

aquecimento global de 100 anos de metano (ou seja, coeficiente de absorção molar 

mais forte para a radiação infravermelha e tempo de residência atmosférica) é cerca 

de 25 vezes maior do que o de dióxido de carbono. O aumento desses gases na 

atmosfera é causado, principalmente, por atividades antrópicas, que representam 

mais de 60% da produção total de CH4 (IPCC, 2007). 

A oxidação do metano é um processo que ocorre pela atividade microbiana 

em ambientes nos quais se encontram disponíveis o metano e o oxigênio. O sistema 

de cobertura de um aterro sanitário é um desses ambientes, uma vez que a 

decomposição dos resíduos na fase metanogênica gera 60% de metano e 40% de 

dióxido de carbono, gases esses que migram através do sistema de cobertura e 

encontram o oxigênio proveniente da atmosfera ou o dissolvido na água (TEIXEIRA, 

2008). A Figura 8 mostra o esquema de uma camada de cobertura oxidativa e os 

fatores que influenciam na sua eficiência. 

 

Figura 08 – Esquema de camada de cobertura oxidativa e os fatores que influenciam sua 
eficiência. 

 
Fonte: MALDANER, 2011. 

 

A mitigação de emissões de gás através de oxidação de metano depende da 

escolha de materiais que promovam a retenção de água ao mesmo tempo em que 

possuam poros de ar disponíveis para entrada de oxigênio na camada de cobertura 

(GEBERT et al, 2011).  

O gás metano produzido nos aterros sanitários é consumido pelas bactérias 

metanotróficas que o converte em água, dióxido de carbono e biomassa, como 

mostra a reação da Equação 02. Na reação há a liberação de 778 kJ/mol CH4, assim 

a formação do composto ocorre de forma exergônica (TEIXEIRA et al, 2007). 

 

 



35 
 

X + CH4 + 2O2                    CO2 + 2H2O + nX + calor                    Equação 02 

Onde: 

X = Biomassa (g/cm3) 

n = Quantidade de biomassa 

 

As bactérias metanotróficas formam um grupo único e fisiologicamente 

distinto pela sua habilidade em usar o gás metano como única fonte de carbono e 

energia (TEIXEIRA et al, 2007). 

A oxidação do CH4 realizada por bactérias metanotróficas ocorre 

naturalmente em solos e aterros sanitários e podem ser promovidos por meio da 

otimização de parâmetros ambientais e físicos que envolvem tanto características 

geotécnicas quanto microbiológicas (EINOLA et al, 2008).   

Em coberturas de aterros sanitários a penetração de oxigênio na mesma será 

o fator limitante para que haja processos de oxidação de metano, sendo a 

composição do solo, tamanho das partículas e porosidade fatores importantes nesse 

processo (SCHEUTZ et al, 2009). 

Uma vez que a oxidação biológica do metano tem sido observada no solo, é 

possível empregar e projetar esta atividade em aterros para reduzir a emissão de 

metano. Cao e Staszewska (2011) relatam que atualmente, essa atividade pode ser 

conseguida a partir de dois processos: através do uso de biofiltros especiais ou pela 

formação de uma camada de biocobertura com uso de solo especial. Os autores 

sugerem que a oxidação biológica do metano é um dos métodos mais eficazes para 

mitigar a emissão de metano em aterros de resíduos. 

Humer e Lechner (2003) afirmam que a velocidade de oxidação biológica do 

metano depende, essencialmente, da quantidade de oxigênio e metano disponível, 

da presença de bactérias metanotróficas, da temperatura, do pH do solo, da 

umidade e do tamanho das partículas do solo de cobertura, nutrientes e conteúdo de 

água adequado. Sendo estes, portanto, os fatores que apresentam maior influência 

nos processos metabólicos destes micro-organismos.  

A capacidade de oxidação do CH4 depende das propriedades físicas do 

material de cobertura, com destaque para a porosidade, a qual afeta o coeficiente de 

difusão de gás, disponibilidade de nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo 

(HILGER e HUMER, 2003) e as taxas de produção de CH4. Além das propriedades 

físicas, depende também de variáveis climáticas, tais como a pressão atmosférica, a 
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qual afeta o fluxo de advecção e entrada de O2, a precipitação, a qual afeta o teor de 

água, influenciando o conteúdo de ar e temperatura, que afeta não apenas a 

distribuição de gás, mas principalmente a atividade microbiana (EINOLA et al, 2008; 

CABRAL et al, 2007; TEIXEIRA et al, 2007; HILGER e HUMER, 2003).  

O efeito da temperatura na taxa de oxidação do metano é dependente do teor 

de umidade em substratos com baixa capacidade de aeração, como no caso de 

camadas de coberturas de aterro (TEIXEIRA et al, 2007). 

Zhang  et al (2008) analisaram emissões de metano em coberturas 

convencionais de um aterro sanitário na China. O experimento consistia em analisar 

a influência das características do solo e da recirculação de lixiviados nas taxas de 

emissões de CH4. Os autores concluíram que as emissões de metano são 

significativamente influenciadas pela textura do solo e pela espessura da camada de 

cobertura do solo, que regula a condição de transferência e a potencialidade de 

oxidação de CH4. 

Zhang et al (2015) conseguiram aumentar a eficiência de oxidação com 

biocoberturas utilizando resíduos estabilizados e lodo de esgoto elevando a umidade 

de 18% para 30% e obtendo resultados de oxidação de metano 10,2 vezes maiores 

do que a camada de argila. 

Lou et al (2011) desenvolveram em Shangai, na China, uma biocobertura com 

a mistura de resíduos antigos e lodo nas proporções de 7:3 e 6:4 para analisar a 

oxidação biológica do metano. Foram utilizados resíduos estabilizados com 

granulometria menor que 4 mm e encontraram taxas de oxidação de  78,7% e 

66,9%. Podendo alcançar valores de 100% de oxidação com uso de resíduos com 

idade maior que 14 anos. 

He et al (2008) estudaram a capacidade de oxidação de CH4 e estruturas da 

comunidade microbiana em dois tipos de cobertura de aterros sanitários: uma 

cobertura com composto orgânico proveniente dos resíduos antigos (material fino 

estabilizados) e outra com solo argiloso. Foram encontrados valores de fluxos de 

emissão de CH4 mais baixos na cobertura de resíduo estabilizado ao longo do 

experimento. Esta camada se mostrou muito eficiente reduzindo a emissão de 

metano em 37,4kg/m² ao ano em relação à camada de solo argiloso avaliada. A taxa 

máxima de oxidação CH4 ocorreu a uma profundidade de 0,10-0,20 m na cobertura 

dos resíduos, enquanto que na camada de argila ocorreu na profundidade de 0,20-

0,30 m. 
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A Tabela 01 apresenta valores de emissão de metano em camadas de 

cobertura de aterros sanitários de acordo com a literatura. 

 

Tabela 01 – Valores de emissões de gás metano encontrados na literatura. 

Referência Emissão (g/m².dia) 

Maciel, 2003 363 

Humer, 2004 255 

Abichou, 2006 596 

Guedes, 2007 547 

Mariano, 2008 400 

Lopes, 2011 434 

He et al, 2012 137 

 

A oxidação microbiológica de metano oferece vantagens nos ramos dos 

conceitos da gestão de resíduos, principalmente em lugares onde uma ativa coleta e 

tratamento de gás não são aplicáveis por motivos econômicos. É especialmente o 

caso, quando os gases do aterro são produzidos em quantidades muito pequenas 

ou quando o gás apresenta uma qualidade muito baixa (BAHR et al, 2006). 

 

2.4 USO DE SOLO NA CAMADA DE COBERTURA 

 

O projeto das camadas de cobertura está ligado diretamente à interação solo-

atmosfera, está sujeito ao balanço hídrico da região e as características geotécnicas 

do material (VIEIRA, 2005). 

O estudo e monitoramento das características geotécnicas do solo da camada 

de cobertura são imprescindíveis dentro de qualquer investigação para análise das 

emissões superficiais de gases e retenção de líquidos de um aterro (MACIEL, 2003). 

O Quadro 01 apresenta de forma resumida os principais características geotécnicas 

da camada e seus efeitos na percolação. 
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Quadro 01 – Principais características geotécnicas e possíveis efeitos nas emissões. 

Características 

geotécnicas 

Possíveis efeitos nas emissões de gases para atmosfera 

Tipo de solo Solos de granulometria fina (argilas) são preferidos para controle 

das emissões (diminui a permeabilidade e aumenta a retenção 

de umidade). 

Espessura Quanto maior espessura da camada, maior a possibilidade de 

retenção física, química e biológica dos gases. 

Umidade/Saturação A presença de água nos vazios do solo reduz a percolação dos 

gases. Redução drástica para valores acima de 75% de 

saturação. 

Conteúdo volumétrico 

de ar 

Quanto maior a presença de poros aerados na matriz, mais 

rápida é a velocidade dos gases no meio, consequentemente 

aumenta as emissões. 

Densidade/ 

Compactação 

O aumento da densidade dificulta a passagem dos gases 

(diminui porosidade e permeabilidade) minimizando as 

emissões. 

Sucção Importante relação com a retenção/absorção da umidade na 

camada, especialmente nas evapotranspirativas. 

Temperatura A elevação da temperatura do solo favorece as emissões dos 

gases. 

Coeficiente de 

permeabilidade 

Coeficiente que mede a facilidade/dificuldade do gás atravessar 

o solo por advecção. Grandeza proporcional às emissões de 

gases. 

Coeficiente de difusão Coeficiente que mede a facilidade/dificuldade do gás atravessar 

o solo por difusão. Grandeza proporcional ao fluxo de gás 

emitido. 

Contração/expansão e 

fissuras 

Ciclos de umedecimento/secagem favorecem o aparecimento de 

fissuras em solos argilosos, aumentando os níveis de emissão. 

Mineralogia Possíveis reações físico-químicas dos minerais do solo com os 

gases podem retê-los na cobertura. 

Fonte: Adaptado de MACIEL, 2003. 

 

O solo pode ser utilizado como camada de cobertura de um aterro de 

resíduos sólidos. Para tanto, deve-se levar em conta os aspectos geotécnicos e os 

fatores que influenciam o crescimento de vegetação. A qualidade de solos naturais 

utilizados como camada de cobertura pode ser melhorada com a adição de alguns 

materiais, como, por exemplo, bentonita, cinzas voláteis, entre outros. Também se 

pode optar pelo uso desses solos conjuntamente com geomembranas, geotêxteis, 

geossintéticos e outros (HUSE, 2007). 
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Hoeks et al (1987) afirma que após a construção de um aterro, um dos 

maiores perigos para as camadas de cobertura são as trincas que ocorrem na 

barreira hidráulica, causadas por recalque e ciclos de umedecimento e secagem. Em 

aterros antigos, onde não existe qualquer tipo de impermeabilização, uma boa opção 

é adotar impermeabilização ao menos na cobertura do aterro. Desta forma, a 

contaminação das águas e dos solos pode ser reduzida, visto que a camada de 

cobertura reduzirá o volume infiltrado na massa de resíduos, reduzindo a produção 

de lixiviado. 

É preciso manter o monitoramento constante das variações de umidade do 

solo para que se evite a formação de caminhos preferenciais por essas fissuras, que 

podem causar a entrada de líquidos no interior do aterro e a emissão descontrolada 

de biogás para atmosfera em camadas de cobertura. 

A questão da plasticidade do solo deve ser avaliada visto que é uma 

propriedade que consiste na maior ou menor capacidade de trabalhabilidade do 

solo, isto é, de serem moldados, sob certas condições de umidade, sem variação de 

volume (PINTO, 2006). No entanto, esses solos quando submetidos a variações 

grandes de temperatura, podem apresentar fissuras que são ocasionadas pela 

evaporação da água intersticial e consequentemente contração volumétrica, como 

mencionado por Alcântara (2007). 

Os aspectos microbiológicos do solo, com ênfase na oxidação do metano, são 

comprovadamente parâmetros de redução das emissões superficiais. Além dos 

aspectos geotécnicos e microbiológicos, a composição ou perfil da camada é de 

grande influência para as emissões de gases (MACIEL, 2003). 

 

2.4.1 Uso do produto de compostagem e solo na camada de cobertura 

 

Uma alternativa viável para o aproveitamento racional de resíduos é a 

compostagem, um método antigo de reciclagem, durante o qual a matéria orgânica é 

transformada em material umidificado. Além de ser uma solução para problemas dos 

resíduos sólidos, o processo de compostagem proporciona o retorno de matéria 

orgânica e nutrientes ao solo (SILVA et al, 2009). 

A compostagem é um processo de decomposição aeróbia controlada e de 

estabilização da matéria orgânica em condições que permitem o desenvolvimento de 

temperaturas termofílicas, resultantes de uma produção calorífica de origem 
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biológica, com obtenção de um produto final estável, sanitizado, rico em compostos 

húmicos e cuja utilização no solo, não oferece riscos ao meio ambiente (VALENTE 

et al, 2009). 

Pereira e Fialho (2013) e Bidone (2001) conceituam compostagem como um 

processo de oxidação biológica através do qual os microrganismos decompõem os 

compostos constituintes dos materiais libertando dióxido de carbono e vapor de 

água. Por ser um processo puramente microbiológico, a sua eficiência depende da 

ação e da interação de microrganismos, os quais são dependentes da ocorrência de 

condições favoráveis, como a temperatura, a umidade, a aeração, o pH, o tipo de 

compostos orgânicos existentes, a relação carbono/nitrogênio (C/N), a granulometria 

do material e as dimensões das leiras.  

Coucello (2009), Silva et al (2009) e Gómes-Brandóm et al. (2008) relatam 

que na literatura são encontrados dois termos frequentemente usados em relação a 

compostagem: estabilidade e maturação, os quais são comumente confundidos. 

Estabilidade representa uma fase durante a decomposição da matéria orgânica e é 

função da atividade biológica do material. Por outro lado, a maturação na 

compostagem pode ser definida como o grau no qual o produto final está livre de 

substâncias fitotóxicas que podem retardar ou reduzir a germinação de sementes ou 

causar danos às plantas ou organismos presentes no solo.  

O material da compostagem ou o composto orgânico a ser utilizado na 

mistura com o solo em camada de cobertura precisa estar estável. Antes da sua 

utilização é importante que se analise sua estabilidade. Os compostos imaturos 

podem exercer um efeito oposto, devido à limitação de oxigênio pela concorrência 

com a respiração pela compostagem do material, seguida pela formação de 

substâncias exopoliméricas (HUMER e LECHNER, 1999 e HUMER, 2004).  

O produto compostado a ser misturado ao solo melhora o desempenho deste 

material. A matéria orgânica compostada se liga às partículas (areia, silte e argila) 

formando pequenos grânulos que ajudam na retenção e drenagem da água, além da 

melhora da areação (PEREIRA, 2010). Pereira Neto (2007) afirma como vantagem 

da mistura solo e produto da compostagem reduzir os efeitos da erosão e suas 

consequências no solo e ampliar a capacidade de retenção de água e de 

permeabilidade do solo. 

De acordo com Humer et al (2009) a  utilização do produto da compostagem 

como substrato nas camadas de cobertura, altera as propriedades específicas em 
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relação ao solo convencional no que diz respeito à permeabilidade ao gás, aos 

parâmetros físicos, incluindo a capacidade de retenção de água e a textura e 

consequentemente sobre a atividade de oxidação do CH4. O composto com alto teor 

de matéria orgânica fornece condições favoráveis para os micro-organismos, tais 

como uma elevada superfície específica, uma alta capacidade de retenção de água 

combinada com adequada porosidade e textura para a troca gasosa (significando 

um elevado volume de poros cheios de ar, mesmo em maiores teores de umidade) e 

baixa condutividade térmica. 

O crescimento bacteriano pode ser afetado pela presença de diversos 

elementos essenciais, que podem ser encontrados de diferentes formas e 

proporções. Os nutrientes podem ser carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, 

sódio, potássio, cálcio, magnésio, fósforo e diversos metais traços (ferro, magnésio, 

molibdênio, cobre, zinco, cobalto, selênio, níquel, etc.) (EL FADEL, 1997, apud 

ABREU, 2014). 

De acordo com Tortora et al (2012) a maioria das bactérias cresce melhor em 

uma faixa estreita de pH perto da neutralidade, entre pH 6,5 e 7,5. A adição de 

produto de compostagem ao solo pode elevar o pH seguindo para neutralidade na 

mistura favorecendo assim o crescimento bacteriano para oxidação do metano nas 

camadas de cobertura de aterro.  

Melo (2003) apresenta que durante o crescimento ativo bacteriano as culturas 

crescem exponencialmente, aumentando em progressão geométrica, sendo este 

crescimento influenciado pela composição nutricional do meio e pelas condições 

físicas. Se o crescimento bacteriano ocorre num sistema fechado, ou seja, sem a 

entrada de novos nutrientes, assim como pela remoção de metabólitos gerados 

durante o processo, ocorre a exaustão do sistema. A população num sistema 

fechado é, portanto, balanceada, promovendo um aumento ordenado em todos os 

constituintes de cada célula microbiana. Quando a população máxima é atingida, a 

reprodução é inibida pela intoxicação com os produtos metabólitos gerados e/ou 

pela falta de nutrientes iniciando a morte celular.  

Wilshusen et al, (2004) afirma que o aumento da matéria orgânica do solo 

fornece nutriente para as bactérias metanotróficas, gerando o aumento da atividade 

oxidativa. Além disso, um solo rico em matéria orgânica apresenta uma maior 

porosidade e elevada capacidade de oxidação de CH4 em um composto maduro e 

bem estruturado. 



42 
 

2.5 SOLOS NÃO SATURADOS 

 

O solo não saturado pode ser descrito como um sistema trifásico, no qual a 

fase sólida é formada pelos minerais presentes no solo, a fase liquida é formada 

pela água no interior dos seus poros e a fase gasosa é o ar no solo. A parte porosa 

consiste em poros interconectados e recebe o nome de espaço poroso ou poros do 

solo (LIBARDI, 2005). 

Segundo Pinto (2006) quando o solo não se encontra saturado, o ar pode se 

apresentar em forma de bolhas totalmente envolvidas pela água e pelas partículas 

sólidas ou em forma de canalículos intercomunicados, inclusive com o meio externo. 

O mesmo autor afirma que nas argilas não saturadas, os vazios estão parcialmente 

ocupados pelo ar, que é muito mais compressível do que a estrutura sólida do solo. 

Com isso, qualquer carregamento que houver provoca uma compressão do ar, 

correspondendo à igual compressão da estrutura sólida do solo, indicando que parte 

da pressão aplicada é suportada pelo solo, surgindo um aumento da tensão efetiva 

ainda que não haja drenagem. 

Na natureza, o solo pode ficar momentaneamente saturado próximo à 

superfície quando as taxas de precipitação são maiores que a taxa de infiltração. 

Assim, à medida que a chuva diminui, ocorre à entrada de ar no sistema, que volta a 

ser trifásico, caracterizando o fluxo não-saturado, com a consequente diminuição da 

condutividade hidráulica, que agora passa a ser denominada não-saturada 

(MORAIS, 2012). 

O tipo de mineral formado e a distribuição granulométrica do solo é um fator 

fundamental na capacidade do solo de absorver água como elemento poroso. 

Associado ao aspecto granulométrico e mineralógico tem-se o fator relacionado com 

as tensões. O índice de vazios reflete de certa forma a história de tensões do solo e 

este afeta sua característica de retenção de água (MARINHO, 2005). 

A pressão é normalmente expressa como sucção e é descrita por Marinho 

(2005) como a energia com que um elemento poroso absorve água quando ela está 

livre para se mover. Esta avidez por água é função basicamente da mineralogia, 

densidade e umidade do solo.  

Jucá (1990) conceitua a sucção como um estado de tensão que expressa a 

propriedade do solo em reter ou absorver água, sendo composta por duas parcelas: 

a sucção matricial e a sucção osmótica. A sucção matricial está relacionada às 
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propriedades físicas e mineralógicas do solo, sendo um fenômeno físico em 

consequência da tensão superficial que ocorre na interface água-ar. A sucção 

osmótica, por sua vez, está relacionada com a concentração química da água do 

solo. Este autor afirma que a sucção varia de acordo com a presença de água nos 

poros do solo e quando este está com baixa umidade, a condição em absorver água 

é grande, logo a sucção é alta. Para solos com elevada umidade ou saturação, este 

efeito é reduzido e, com isso, a sucção consequentemente diminui. 

O componente matricial depende da estrutura e da composição do solo e é 

definido como a diferença entre pressão de ar (ua) e a pressão de água (uw) nos 

vazios (ua-uw) que tende a desaparecer com a saturação (FREDLUND e 

RAHARDJO, 1993). Na sucção osmótica a água do solo está sujeita à sucção que 

surge devido à atração dos íons e outros solutos criando a pressão ou sucção 

osmótica. Em um meio salinizado, a água presente nos poros dos solos se desloca 

das regiões com soluções menos concentradas, em sais, para regiões mais 

concentradas (CUSTODIO, 2009). 

Para Fredlund e Rahardjo (1993), o coeficiente de condutividade hidráulica de 

um solo não saturado (K(θ)) é na maioria das vezes expresso como função da 

condutividade hidráulica saturada (K), podendo ser obtido através de equações 

empíricas das mais variadas formas ou através de modelos estatísticos que estimam 

a condutividade hidráulica não-saturada a partir da determinação experimental da 

curva de retenção de água do solo. 

Morais (2012) afirma que encontrar condições de fluxo saturado não são 

comuns e quando ocorre são pouco duradouros nos eventos de infiltração, 

acontecendo somente quando a disponibilidade natural de fluído, no caso a 

intensidade da chuva, é exatamente igual ou maior que a capacidade de infiltração. 

Esta situação pode ocorrer em solos mal drenados e mesmo assim, imediatamente 

após uma forte precipitação que condicione a formação de superfícies inundadas. 

O comportamento do solo durante a infiltração e a evaporação de água será 

controlado principalmente pela característica de retenção de água no solo e pela 

função de permeabilidade não saturada. Ambas vão depender da distribuição e 

geometria dos poros, ou seja, de sua estrutura (VIEIRA, 2005).  

As taxas de infiltração e de percolação pelos horizontes superficiais do perfil 

de solo dependem das condições de fluxo. O fluxo de qualquer líquido é dependente 
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de suas características e também das propriedades do meio, favorecendo ou 

dificultando sua passagem (BENSON, et al., 1994). 

A Figura 09 representa o processo de infiltração em um perfil de solo, 

considerando uma lâmina de água (Ho) na superfície. Onde “θs” é a umidade 

volumétrica de saturação do solo e “θi”, a sua umidade inicial. A frente de 

umedecimento é considerada como sendo o limite visível da movimentação de água 

no solo, com elevado gradiente hidráulico, devido à variação brusca de umidade. 

(BRANDÃO et al, 2006) 

 

Figura 09 – Esquema representativo da umidade no perfil de solo durante a infiltração. 

 
Fonte: BRANDÃO et al, 2006. 

 

Vieira (2005) explica que a permeabilidade dos solos não saturados também 

é função dos fatores climáticos, já que o perfil de sucção no solo está diretamente 

ligado a esta. Assim, no caso de um aterro de resíduos, deve-se entender como 

esses componentes associam-se para que se tenha um funcionamento mais efetivo 

da camada de cobertura em condições climáticas locais. 

 

2.6 CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE ÁGUA NOS SOLOS 

 

A quantidade de água que se infiltra no solo de cobertura é o resultado das 

precipitações pluviométricas que ocorrem no local, descontadas as perdas por 

escoamento superficial. Esse aporte de água estará sujeito aos processos de 

evaporação/evapotranspiração (MATEUS, 2008). 
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As medidas de umidade do solo estão relacionadas com o conteúdo de água 

do solo ou com o potencial de água do solo. O conteúdo de água expressa a massa 

ou o volume de água presente no solo, enquanto que o potencial de água expressa 

o estado energético da água retida no solo. O conteúdo de água do solo expresso 

em função da massa é denominado conteúdo de umidade gravimétrica do solo e é 

definido como sendo a relação entre a massa de água da amostra de solo e a 

massa de solo seco contida na amostra. Quando o conteúdo de água do solo é 

expresso em função do volume passa a ser denominado conteúdo de umidade 

volumétrica do solo e é definido como sendo a relação entre o volume de água da 

amostra de solo e o volume total de solo seco + ar + água da amostra (DORNELES 

e RUVIARO, 2012). 

A curva característica ou curva de retenção é a relação sucção-umidade do 

solo e sua forma depende da geometria dos poros, magnitude e da composição 

mineralógica da fração fina. Solos argilosos apresentam curvas características de 

menor inclinação ou declividade, enquanto solos areno-siltosos apresentam curvas 

mais inclinadas ou verticalizadas, o que leva a um rápido decréscimo da sucção 

para pequenas variações de umidade (JUCÁ, 1990). 

Fredlund e Xing (1994) sugerem que o termo curva característica de umidade 

do solo seja utilizado para representar a relação entre o teor de umidade volumétrica 

e a sucção matricial. Para baixos valores de sucção são apresentados resultados 

em escala aritmética no eixo das abscissas. Para valores de sucção ao longo de 

todo intervalo da curva característica de umidade do solo, ela é, frequentemente, 

apresentada utilizando-se uma escala logarítmica. 

A curva de retenção de água e a permeabilidade dos solos estão diretamente 

ligadas à estrutura do solo. Os principais fatores que influenciam a forma da curva 

de retenção de água e a permeabilidade do solo não saturado são: teor de umidade 

inicial ou de moldagem, índice de vazios, tipo de solo, textura, mineralogia e 

porcentagem de finos, histerese, energia de compactação, densidade e histórico de 

tensões (SILVA, 2005; VIEIRA, 2005). A Figura 10 mostra o comportamento típico 

de curvas de retenção de solos com granulometrias diferentes. 
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Figura 10 – Curvas de retenção de areia, silte e argila. 

 
Fonte: Adaptado de Fredlund e Xing,1994. 

 

A curva de retenção pode ser obtida a partir de trajetórias de umedecimento e 

secagem, e o ajuste dessas curvas é feito por aproximações realizadas através de 

modelos matemáticos. Os principais parâmetros obtidos através da curva de 

retenção são: teor de umidade volumétrico na saturação (θs), o teor de umidade 

volumétrico residual (θr), o valor de entrada de ar (ψb) e a capacidade volumétrica de 

retenção de água (C = Δθ/Δψ), como mostrado na Figura 11 (LOPES, 2011 e 

MENDONÇA, 2007). 

 
Figura 11 – Parâmetros da curva de retenção de um solo siltoso. 

 
Fonte: Adaptado de Fredlund e Xing,1994. 
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Jucá (1990) relata em seu trabalho que a capacidade volumétrica de retenção 

de água (C) tem uma grande importância no movimento da água em meios não 

saturados, representando a quantidade de água ganha ou perdida pelo solo devido à 

variação do potencial da água e indica que os solos argilosos apresentam valores de 

C superiores a solos arenosos. Ele explica que solos mais finos que se caracterizam 

pela compressibilidade e poder de retenção de água, a relação sucção-umidade é 

influenciada por mudanças de volume do solo, associados ao inchamento nos 

processos de umedecimento e contração nos processos de secagem. 

Vanapalli et al (1999) explicam que os solos mais secos são controlados pela 

macroestrutura e os solos mais úmidos são controlados pela microestrutura, sendo 

esta última mais resistentes à drenagem, exigindo assim sucções mais altas. Esses 

dados são importantes para avaliação da eficiência dos materiais nas camadas de 

coberturas de aterros sanitários. Devido a esse comportamento pode-se utilizar 

materiais que apresentam melhor desempenho em reter líquidos, impedindo assim 

sua entrada na massa de resíduos. 

De acordo com Bulut e Leong (2008), o método do papel-filtro é uma técnica 

simples e confiável para a medição do potencial matricial e que fornece dados para 

elaboração da curva de retenção no solo desde que seus princípios básicos sejam 

corretamente compreendidos e um protocolo laboratorial seja cuidadosamente 

seguido. Segundo Marinho (2005) a técnica do papel filtro é certamente a mais 

simples de todas as técnicas para se medir sucção. 

O uso do papel filtro para medir o potencial matricial da água no solo baseia-

se no princípio de que, quando solo úmido é colocado em contato com um material 

poroso que possua capacidade de adsorver água, esta será transferida do solo para 

esse material até que o equilíbrio seja alcançado. No estado de equilíbrio, os 

potenciais matriciais da água no solo e no material poroso igualam-se, apesar de as 

respectivas umidades serem diferentes (MARINHO e OLIVEIRA, 2006). 

Uma vez que o método do papel-filtro determina o potencial matricial do solo 

de forma indireta, sua precisão depende da precisão com que foi determinada a 

curva de calibração. Outros aspectos que influenciam na confiabilidade das 

medições são: variação de temperatura, tempo de equilíbrio, contato entre papel-

filtro e amostra, manuseio e exposição ao ambiente (BICALHO et al, 2007). 
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2.7 FLUXO DE ÁGUA NO SOLO 

 

A chuva é um dos elementos climáticos que exerce influência sobre o 

ambiente e atividades antrópicas, onde pode afetar diretamente ou indiretamente as 

atividades econômicas, tais como, agropecuária, turismo, geração de energia 

elétrica e outras (LIMA et al, 2012). Segundo Nery et al (2009) a precipitação pluvial 

constitui em uma das variáveis climáticas que maior influência exerce sobre a 

qualidade do meio ambiente. As quantidades relativas de chuva, seu regime sazonal 

ou diário e a intensidade de chuvas individuais são algumas das características que 

afetam direta ou indiretamente a população, a economia e o meio ambiente.  

A infiltração é o processo pelo qual a água atravessa a superfície do solo 

(BRANDÃO, 2006). Considerando-se um solo seco submetido a taxas de 

precipitação maiores que de infiltração, a entrada de água no solo é máxima no 

inicio do evento chuvoso e sofre um decréscimo exponencial, até atingir uma taxa 

constante de entrada de água no solo, isso é o define a infiltração básica (MORAIS, 

2012). Vieira (2005) afirma que a infiltração do solo vai depender do perfil de 

umidade do solo ou de sucção deste. 

Para o caso de coberturas de aterros sanitários compostas por camadas de 

solo compactado, a taxa de infiltração depende, principalmente, da umidade inicial 

do solo, da sua condutividade hidráulica saturada, das condições da superfície, da 

distribuição do tamanho e do volume de poros, bem como da textura e do tipo de 

solo. Esses parâmetros são alterados durante a vida útil do aterro, devido às 

diferentes intensidades de chuva, processos evaporativos e ao comportamento 

mecânico dos resíduos sólidos urbanos (MATEUS, 2008; TOZETTO, 2008).  

Mateus (2008) acrescenta que na água do solo, a evaporação depende de 

outros fatores além das condições meteorológicas. Estes incluem a umidade, 

permeabilidade, granulometria, estrutura e composição química do solo, assim como 

a profundidade do nível de água. Espinoza (1999) apud Tozetto (2008) salienta que 

o tipo de vegetação sobre a camada de cobertura também possui influência sobre a 

quantidade de água infiltrada.  

Römkens e Prasad (2006) afirmam que outro fator de importância no 

processo é a intensidade da chuva precipitada sobre a superfície. Chuvas com 

intensidades menores, porém de maior duração, acarretam em infiltrações com 
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perfis de umedecimento mais profundos do que chuvas bastante intensas, mas com 

igual altura de precipitação. 

A condutividade hidráulica de solos argilosos é considerada baixa, podendo 

variar muito quando as argilas são compactadas, dependendo da composição do 

solo e as condições sob as quais são compactadas (BENSON e TRAST, 1995).  

Em aterros sanitários as chuvas exercem influências sobre as emissões de 

gases, principalmente através do controle da umidade do solo e temperatura do solo 

regulando as emissões de CH4, CO2 e N2O. A umidade influencia no teor de oxigênio 

no solo, afetando a nitrificação e as atividades metanotróficas em camadas de 

coberturas. Ao regular a umidade do solo, a chuva promove as emissões de N2O do 

solo de cobertura, fornecendo carbono orgânico e Nitrogênio mineralizado como 

substratos para os processos de nitrificação e desnitrificação microbianos (ZHANG 

et al, 2008; ZHANG et al, 2013). 

Em projetos de aterros sanitários, para minimizar a quantidade de água 

infiltrada, é levado em consideração o dimensionamento de camadas de cobertura 

final que possuam baixa condutividade hidráulica saturada. Entretanto, para atingir a 

condutividade hidráulica desejada, a execução de uma camada de cobertura com 

solo exatamente como projetado é relativamente difícil, pois deve haver controle do 

teor de umidade, da densidade, além de ser realizada compactação uniforme, e 

haver ligação entre as camadas. Além disto, a execução das camadas de solo 

compactado sob condições úmidas (teor de umidade ótimo) pode posteriormente 

favorecer danos devido o ressecamento (DWYER, 2003).  

Tem que ser considerado que o comportamento da camada de cobertura de 

solo varia com o tempo, após um histórico de ciclos de secagem e umedecimento, 

mesmo em solos compactados, o que afeta substancialmente suas propriedades 

hidráulicas, principalmente na região da frente de umedecimento (RÖMKENS e 

PRASAD, 2006). 

 

2.7.1 Condutividade Hidráulica 

 

A Lei de Darcy propõe que a velocidade de percolação (a quantidade de água 

fluindo por unidade de tempo por uma área unitária de seção transversal bruta de 

solo normal à direção do fluxo) seria proporcional ao gradiente hidráulico, a qual a 

velocidade de infiltração é diretamente proporcional ao gradiente hidráulico que é 
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dado pela relação entre a carga que se dissipa na infiltração “h” ao longo de uma 

distância “y” (FREDLUND e RAHARDJO, 1993). Como o fluxo se dá na direção da 

maior para menor da carga hidráulica utiliza-se o valor negativo como mostrado na 

Equação 03.  

𝑣𝑤 =  −𝐾𝑤 ×  
𝜕ℎ𝑤

𝜕𝑦
                                Equação 03 

Onde:  

𝑣𝑤= taxa de fluxo de água 

𝐾𝑤 = coeficiente de permeabilidade com respeito a fase água 

𝜕ℎ𝑤

𝜕𝑦
= gradiente hidráulico na direção y 

 

Como os solos não saturados apresentam duas fases classificadas como 

fluidos (ar e água), deve-se fazer uma análise através de coeficientes apropriados 

que relacionam a vazão com o coeficiente de permeabilidade. De acordo com o grau 

de saturação o comportamento do ar ou da água irá predominar, de forma que as 

leis de fluxo irão variar para tais casos (FREDLUND e RAHARDJO, 1993). 

A lei de Darcy pode ser aplicada para fluxo de água em solos não saturados 

(FREDLUND e RAHARDJO, 1993). O coeficiente de permeabilidade em solos não 

saturados, entretanto, não é considerado constante. A condutividade hidráulica seria 

função da umidade volumétrica ou da sucção matricial. Como o fluxo se dá na 

direção da maior para menor carga hidráulica utiliza-se o valor negativo como 

mostrado na Equação 04 (FREDLUND e RAHARDJO, 1993). 

𝑣 = −𝐾𝑤(𝜃)
𝜕ℎ𝑤

𝜕𝑍
                              Equação 04 

Onde:  

𝑣= velocidade de descarga 

𝐾𝑤 (𝜃)= coeficiente de permeabilidade não saturada 

𝜕ℎ𝑤= carga hidráulica do solo 

𝜕𝑍= z distância ao referencial adotado 

 

A permeabilidade não saturada da água é importante, porque governa os 

fenômenos ligados ao movimento da água no solo. Contudo, este parâmetro é de 

difícil determinação em laboratório. Baseados no conceito da relação entre a curva 

de retenção e a permeabilidade não saturada, vários autores desenvolveram 

equações empíricas e proposições estatísticas que relacionam estas propriedades 
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(FREDLUND e RAHARDJO, 1993). Vários pesquisadores propuseram modelos 

matemáticos, experimentais e estatísticos para representar as relações existentes 

entre a função de permeabilidade do solo à água, por meio do uso da curva de 

retenção de água, representando uma ferramenta útil nos estudos de determinação 

de fluxo de água em solos não saturados (Tabela 02). 

 

Tabela 02 – Determinação de permeabilidade não saturada usando modelos matemáticos. 

Equação Variáveis Modelo  
(Referências) 

𝒌 =  
𝒌𝒔𝒂𝒕

𝟏 + 𝒂 × (
𝝍

𝝆𝒘×𝒈
)

𝒏 
𝑘𝑠𝑎𝑡=Permeabilidade Saturada 
𝜓 = Sucção 
𝜌𝑤= Densidade da Água 
a e n = parâmetros de ajustes 

𝑔 = Aceleração da Gravidade 
 

Gardner 
(1958) 

𝒌(𝝍) =  𝒌𝒔𝒂𝒕 × (
𝝍𝒃

𝝍
)

𝒏
para 𝝍𝒃 > 𝝍 

 𝒌(𝝍) =  𝒌𝒔𝒂𝒕 para 𝝍𝒃 ≤ 𝝍 

𝑘𝑠𝑎𝑡=Permeabilidade Saturada 
𝜓𝑏 = Sucção de entrada de ar 
𝜓 = Sucção 
n = parâmetro de ajuste 

Brooks e 
Corey (1964) 

𝒌 =  𝒌𝒔𝒂𝒕 × (
𝜽

𝜽𝒔
)

𝟐𝒃+𝟑

 

𝑘𝑠𝑎𝑡=Permeabilidade Saturada 
𝜃 = Teor de Umidade 
Volumétrico 

𝜃𝑠= Teor de Umidade 
Volumétrico para o solo 
saturado 
b = parâmetro de ajuste 

Campbell 
(1974) 

𝒌𝒓𝒆𝒍 =  
[𝟏 − (𝜶 × 𝝍)𝒎×𝒏 × (𝟏 + (𝜶 × 𝝍)𝒏)𝒎]𝟐

[𝟏 + (𝜶 × 𝝍)𝒏]
𝒎

𝟐

 
𝑘𝑟𝑒𝑙= 𝑘 𝑘𝑠𝑎𝑡⁄  
m, n e 𝛼 = parâmetros de 

ajuste 
𝜓 = Sucção 

Mualem (1976) 

Adaptado de FREDLUND e RAHARDAJO (1993) e LOPES (2011). 

 

Mendonça (2007) cita que as equações empíricas são métodos que 

relacionam o coeficiente de permeabilidade e a sucção ou a permeabilidade e o teor 

de umidade volumétrico, a partir de dados experimentais e soluções matemáticas; já 

as proposições estatísticas são utilizadas para previsão da permeabilidade não 

saturada em função da permeabilidade saturada e da curva de retenção. Isto é 

possível porque a função permeabilidade e a curva de retenção são dependentes da 

distribuição dos poros no solo. 

 

2.8 FLUXO DE GÁS NO SOLO 

 

Como as camadas de cobertura finais encontram-se na maior parte do tempo 

em condições não saturadas, é importante se estabelecer parâmetros de controle 

para emissão de gases baseados nas características dos solos ao longo do tempo. 

As fissuras em solos argilosos de camadas de cobertura se devem ao fenômeno de 
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contração e expansão devido às variações climáticas, provocando um aumento 

significativo no fluxo de gases (MACIEL, 2003). 

Teixeira (2008) afirma que são dois os principais processos de transporte de 

gases que ocorrem em solos: advecção ou difusão (Figura 12). No fluxo advectivo, o 

gás se move como consequência do gradiente de pressão total. Na tentativa de 

equilibrar a pressão o gás se move da região de maior pressão para a de menor 

pressão. 

 

Figura 12 – Representação do transporte de uma substância no espaço e no tempo devido. 

 
Fonte: CHAPRA, 1997, apud, Mendonça, 2007. 

 

Bouazza e Vangpaisal (2003) apud Teixeira (2008) mencionam que a 

principal força indutora da migração do gás na camada de cobertura de aterros de 

resíduos sólidos é a diferença de pressão devida à flutuação da pressão 

atmosférica. Ainda afirma que uma redução na pressão atmosférica tende a 

aumentar o fluxo de gás pela cobertura, aumentando a concentração próxima à 

superfície. Já o fluxo por difusão ocorre devido à interação molecular. Quando o gás 

está mais concentrado em uma região do que em outra, irá se mover por difusão 

para a região de menor concentração.  

No solo, o fluxo advectivo do líquido e do gás ocorre devido ao gradiente de 

potencial total. O fluxo difusivo, por sua vez, é um processo decorrente de um 

gradiente de pressão parcial no ar ou de concentração no líquido ou sólido 

(MENDONÇA, 2007). Teixeira (2008) endossa que a advecção é o deslocamento 

relativo de um material em relação a um observador sob ação de forças. O fluxo 

advectivo está associado à velocidade própria do material ou do meio no qual ele 

está sendo transportado, conforme apresentado na Equação 05 (TEIXEIRA, 2008). 
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                                    𝐽𝑎 = −
𝜌×𝑘𝑔

𝜇
×

𝜕𝑃

𝜕𝑧
                                                        Equação 05 

Onde: 

𝐽𝑎 = fluxo mássico de gás advectivo (kg/m².s) 

𝜌 = densidade do gás (kg/m³) 

𝑘𝑔= coeficiente de permeabilidade do solo ao gás (m/s) 

𝜇 = viscosidade dinâmica do fluido (Pa.s) 

𝜕𝑃

𝜕𝑧
 = gradiente de pressão (Pa) 

 

Como já afirmado antes, a permeabilidade ao ar (ou gás) dos solos 

dependem de fatores relacionados com a porosidade, teor de umidade, grau de 

saturação e tortuosidade dos espaços porosos preenchidos de ar. Lopes (2011) cita 

que fatores relativos à mineralogia do solo e ao fluido percolante também 

influenciam na permeabilidade. A composição mineralógica exerce maior influência 

em solos argilosos. 

O movimento de gás por advecção ocorre em função do gradiente de pressão 

entre dois pontos. Em aterros sanitários, esse gradiente é resultado das variações 

de pressão interna gerada pela decomposição biológica dos resíduos e das 

variações da pressão atmosférica. 

Segundo Maciel (2009), a difusão dos componentes água e ar a partir do solo 

e de resíduos não reativos obedece à primeira lei de Fick para o regime 

estacionário. A parcela de fluxo difusivo no aterro quando o contaminante é 

transportado de uma região de alta concentração (potencial químico) para regiões 

de baixa concentração química. Neste caso, a atmosfera funciona como elemento 

de dispersão dos gases. No caso do fluxo unidimensional de gás no solo, este 

ocorrerá preferencialmente nos poros preenchidos por ar, e a Equação 04 pode ser 

reescrita conforme apresentado na Equação 06, onde:  

 

𝐽𝑑 = −𝐷𝑠 ×
𝜕𝐶

𝜕𝑧
                                              Equação 06 

Onde: 

𝐽𝑑 = Fluxo difusivo do gás (kg/m².s) 

𝐷𝑠 = Coeficiente de difusão do gás no solo (m²/s) 

𝜕𝐶

𝜕𝑧
 = Gradiente de concentração no meio (kg/m4) 
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2.9 CAMADAS DE COBERTURA EM LABORATÓRIO 

 

Diversos autores realizaram ensaios de camadas de cobertura em 

laboratórios com colunas de solos, investigando tanto as emissões gasosas quanto 

as infiltrações de líquidos. Esses ensaios têm o objetivo de simular o funcionamento 

das camadas in situ, dando respaldo teórico para melhorar a eficiência das camadas 

e com isso contribuir para redução dos impactos ambientais produzidos pelos 

aterros sanitários. 

Kightley et al. (1995) construíram três colunas de PVC com 1,00 m de altura e 

diâmetro de 0,15 m e 9 pontos de amostragem de gás a cada 0,10 m. A parte 

inferior da coluna foi alimentada com o metano puro (100%), com uma vazão de 5 

ml/min, no topo da coluna foi inserido ar atmosférico a uma vazão de 300 ml/min. 

Três substratos foram utilizados: areia grossa, areia fina e um solo de cobertura de 

aterro (argila). Foram observadas características como temperatura, pH, tamanho 

das partículas, teor de umidade e porosidade. A taxa de oxidação máxima atingida 

foi de 166 g CH4/m².dia para a areia grossa (Figura 13). 

 

Figura 13 - Coluna de solo utilizada para estudar a oxidação do metano em laboratório. 

 

Fonte: Adaptado de Kightley et al. (1995). 

 

Humer (2004) realizou ensaios para verificar a oxidação do metano em uma 

coluna de 0,70 m de altura com percolação de metano a uma vazão entre 3 e 9 

ml/min, onde analisaram vários pontos de saída desta coluna a 0,10, 0,30 e 0,50 m 

(Figura 14). Os fluxos utilizados nas colunas foram de 130 a 300 l CH4/m².dia. Os 
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substratos utilizados foram compostos de lodo de esgoto, compostos de resíduos 

sólidos e argila compactada. A taxa de oxidação máxima foi de 107 g CH4/m²dia, 

com eficiência de 53-100%. 

 

Figura 14 – Esquema de coluna experimental 

 
Fonte: Adaptado de Humer, 2004. 

 

Tanthachoon et al (2007) introduziu composto na cobertura do solo e manteve 

uma eficiência de oxidação de metano de cerca de 80-90% para a operação de 

longa duração (mais de 16 meses) com sucesso. Os autores alegam uma melhor 

eficiência da oxidação devido às propriedades benéficas do composto como maior 

porosidade e capacidade de retenção de água. Foi utilizado colunas de solos para 

verificar esta oxidação. A coluna utilizada foi de acrílico com 0,15 m de diâmetro e 

1,00 m de altura. Em cada coluna foi inserido material de cobertura de aterro de 0,60 

m de profundidade sobre uma camada de cinco centímetros de cascalho. A Figura 

15 mostra o experimento finalizado. 
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Figura 15 – Esquema das camadas de cobertura em colunas 

 
Fonte: Adaptado de Tanthachoon et al, 2007. 

 

He et al (2008) utilizaram na China colunas de PVC para avaliar a oxidação 

biológica do metano em duas camadas de cobertura de aterro sanitário: camada de 

resíduo estabilizado e camada de solo argiloso. Eles utilizaram colunas de 0,40 m de 

altura e 0,158 m de diâmetro e o consumo de CH4 foi calculada pelo método do 

balanço de massa em que o consumo era igual à diferença entre as entradas e as 

saídas de CH4. Após 120 dias, a cobertura com resíduo estabilizado desenvolveu 

capacidade de oxidação dez vezes maior do que o solo argiloso. A Figura 16 mostra 

as taxas de oxidações em três pontos das colunas: na base, no meio e no topo das 

colunas. 
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Figura 16 - Taxas do potencial de oxidação de metano com o tempo em amostras dos 
ensaios de coluna simulando camadas de cobertura de aterro. (A) material fino de resíduo 

estabilizado; (B) solo argiloso: Topo (◊), a camada do meio (□), a camada inferior (∆). 
 

 
Fonte: Adaptado de He et al, 2008. 

 

Rose (2009) trabalhou com quatro colunas com 0,60 m de PVC com diâmetro 

interno de 0,10 m. O gás metano foi misturado ao ar comprimido, e alimentaram a 

coluna por fluxo ascendente de 150 l/min, sendo 5ml/min de metano e 145ml/min de 

ar comprimido. Os materiais utilizados foram solo, solo+ produto compostado (3:1), 

solo+produto compostado (1:1) e produto compostado. As camadas de materiais 

tinham 0,30 m de profundidade. O produto compostado foi oriundo da compostagem 

de resíduos sólidos, e o solo utilizado foi a da área de empréstimo de um aterro 

sanitário. A capacidade oxidante do composto, 990 g CH4/m²dia foi a maior, 

comparada com os outros substratos. A Figura 17 demonstra como a pesquisa foi 

desenvolvida. 
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Figura 17 – Visão geral das colunas oxidativas. 

 
Fonte: ROSE, 2009 

 

Novamente na China, os autores Han et al. (2010) analisaram a oxidação do 

metano através de coluna construída em PVC com altura de 0,40 m e diâmetro de 

0,35 m com material de resíduo estabilizado com idade de 8 anos de um aterro 

sanitário (Figura 18). Foi injetado um fluxo de gás misturado com metano e gás 

carbônico (1:1 em volume) de 0,3 l/min (metano em 50 mL/min) e 0,75 l/min de 

oxigênio. Os resultados obtidos alcançaram cerca de 95% de conversão do metano. 

 
Figura 18 – Esquema de coluna de material de resíduo estabilizado. 

 
Fonte: Adaptado de Han et al, 2010. 

 

Humer et al (2011) investigaram na Áustria, em Viena, as atividades de 

oxidação do metano com diferentes substratos para camadas de cobertura de aterro 

em colunas de solo. Os experimentos foram realizados com colunas de plástico 

acrílico (altura 0,90 m, diâmetro interno de 0,10 e 0,19 m). Os materiais a serem 
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testados foram introduzidos, até uma altura de 0,60-0,70 m em cima de uma placa 

perfurada de PVC para uma distribuição de gás mais homogênea e levemente 

compactado a cada 0,10-0,20 m, onde um fluxo de metano puro foi aplicado a taxas 

conhecidas de cerca de 230 l CH4/d.m2 na base da coluna, e foi aplicado um fluxo de 

ar em torno de 50-60 ml de ar/minuto que simulava a difusão do ar atmosférico. Com 

base nestes resultados, os autores sugeriram que um sistema de cobertura 

utilizando produtos de compostagem de resíduos ou misturas de compostagem 

podem melhorar os processos de oxidação de metano e minimizar a infiltração de 

água.  

Gebert et al (2011) pesquisaram na Alemanha a oxidação microbiana de 

metano em camadas de cobertura através de três colunas construídas em PVC com 

diâmetro de 0,19 m e altura de 1,07 m (Figura 19a). Foi utilizado o solo classificado 

como areia siltosa de um aterro fechado da Holanda. As colunas foram preenchidas 

com 3 compactações diferentes (75%, 85% e 95%) e foi injetado uma mistura de 

metano e gás carbônico (60/40) com fluxos de 1,47 g CH4/m
2.h, 2,4 g CH4/m

2.h e 

3,53 g CH4/m
2.h. Nesse experimento foram encontradas melhores taxas de 

eficiência de oxidação na coluna com massa especifica menor, como pode ser 

observado na Figura 19b. Eles concluíram que altas taxas de degradação de metano 

só podem ser realizadas, se o suprimento de oxigênio atmosférico para a 

comunidade metanotrófica for adequado. 

 

Figura 19 – (a) Modelo das colunas. (b) Eficiência de oxidação de CH4 para as colunas em 
três faixas de fluxo. 

 

Fonte: Adaptado de Gerbert et al, 2011. 
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A Tabela 03 resume os trabalhos feitos com colunas de solos sobre eficiência 

de oxidação de metano simulada em camadas de cobertura.  

 

Tabela 03 – Eficiência de oxidação de metano em colunas de solos. 

Referência  Substrato Fluxo (l CH4/m².dia) Eficiência de 

oxidação de CH4(%) 

Kightley et al, 1995 Areia grossa, 

Argila 

Areia fina 

453 

453 

453 

61 

40 

41 

Humer, 2004 Composto  130-300 53-100 

Tanthachoon et al, 

2007 

Areia siltosa 

Compostos 

com vegetação 

326 80 - 90 

He et al., 2008 Resíduo 

estabilizado 

Solo argiloso 

11,25 – 13,48 100 

Rose, 2009 Solo 

Solo+composto 

916 20 

26 

Han et al, 2010 Resíduo 

estabilizado 

748 95 

Huber-humer et al, 

2011 

Composto 230 95 

Gebert et al, 2011 Areia siltosa 2,05 

3,34 

4,92 

20 - 100 
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CAPÍTULO III – MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

Neste capítulo são apresentados os materiais e métodos utilizados para o 

estudo de camadas de cobertura de aterros sanitários, através de colunas de solos. 

Estes estudos foram planejados com vistas a analisar em laboratório, as condições 

da célula experimental que fica localizado no aterro da Muribeca. 

A montagem das colunas e os ensaios foram realizados em três fases para 

melhor análise dos fatores que afetam o fluxo das camadas de cobertura. A primeira 

com a verificação das emissões gasosas utilizando injeção de gás metano, a 

segunda foi feita a análise da infiltração de água no solo através da permeabilidade 

à água nas colunas e a terceira com a injeção novamente do gás metano e água 

para avaliar as emissões gasosas após aumento da umidade dos materiais.  

Os ensaios preliminares de laboratório realizados compreenderam na 

caracterização e determinação das propriedades dos solos, seguindo as Normas 

Técnicas da ABNT. 

O material utilizado nas colunas de solos é o mesmo utilizado no Aterro da 

Muribeca (Jaboatão do Guararapes – PE) e no aterro experimental. A escolha dos 

materiais teve a intenção de comparar os resultados obtidos em ensaios de campo 

realizados em célula experimental de forma a obter parâmetros para as diferentes 

condições de umidade dos materiais controladas em laboratório.  

O solo foi retirado da jazida existente na área do aterro para conseguir as 

mesmas características do material das camadas de cobertura existentes e o 

composto ou produto compostado para ser misturado ao solo foi adquirido na 

composteira da cidade do Recife, que funcionava no Aterro Muribeca. Após a 

finalização dos serviços no aterro, a composteira foi transferida para o bairro do 

Curado na cidade de Recife – PE. 

A Figura 20 mostra o Fluxograma apresentando a sequência de atividades e 

dos ensaios. 
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Figura 20 – Fluxograma das atividades desenvolvidas durante a pesquisa. 

 
 

A Figura 21 (a) e (b) apresentam a jazida de onde foi retirado o material para 

cobertura do aterro e a coleta do solo para serem feitas as análises. Quando se 

retirou o material, fez-se o georreferenciamento do local, utilizando GPS Trilha 

Navegador, o ponto de amostragem está localizado nas coordenadas UTM 

E0281342; N9096794. 

 

Figura 21 – (a) Jazida de solo no aterro da Muribeca (b) Coleta de material para estudo. 

a.  b.  
 

A Figura 22 (a) e (b) apresentam a leira de compostagem e o produto 

compostado que foi o material a ser misturado ao solo para compor as 

configurações da camada. 
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Figura 22 – (a) Leira de Compostagem na cidade do Recife (b) Produto compostado para 
ser utilizado com o solo. 

a.  b.  

 

O produto compostado para ser utilizado juntamente com o solo, deve 

encontrar-se estabilizado, evitando assim, a geração de danos ao solo interferindo 

na biota residente com a produção de toxinas. Além disso, caso não esteja 

estabilizado, poderá alterar as propriedades da mistura, alterando seus parâmetros 

de permeabilidade, compressibilidade e resistência. Seguindo a metodologia de 

Rose (2009) foi verificada a estabilidade através do acompanhamento da 

temperatura (indicativo de atividade microbiológica) do composto armazenado em 

recipiente hermeticamente fechado e fazendo leituras em um termômetro por cinco 

dias. As temperaturas foram verificadas na amostra de composto dentro do 

recipiente, assim como a temperatura externa, a cada 24h. Para melhor resultado 

quanto à estabilidade do produto, foi verificado se havia produção de gás carbônico 

na amostra, fazendo teste de medições do gás no material analisado. 

Para preenchimento das colunas foram utilizados solos com a mesma 

configuração de camadas de cobertura utilizada na célula experimental da Muribeca. 

Maciel (2009) e Lopes (2011) trabalharam quatro tipos de configurações de 

camadas. Os detalhes desta célula foi material de pesquisa para seus trabalhos. 

O preenchimento das colunas foi feito seguindo os perfis de duas camadas de 

cobertura da célula experimental: 

 Coluna 1 - camada convencional: solo compactado com grau de compactação 

(GC) = 80%, espessura 0,60 m.  

 Coluna 2 – camada oxidativa: a coluna foi preenchida por uma camada de 

0,30 m de solo compactado com GC = 80%, sobreposta por uma camada de 

0,30 m de solo misturado com material compostado na proporção de 1:1 em 

volume, compactado com GC = 75%. 
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Nas duas colunas foram executadas uma base de brita do tipo cascalhinho 

para homogeneizar os fluxos de gás e de água. Esta camada de brita tem 5 cm de 

altura e acima desta foi colocado geotêxtil tipo tecido-não-tecido e tela galvanizada 

para evitar a colmatação das pedras. A Figura 23 mostra o detalhe das 

configurações dos perfis das camadas nas colunas que foram analisadas. 

 

Figura 23 – Esquema dos perfis das colunas (medidas em milímetro – mm). 

 
                      COLUNA 1                                                   COLUNA 2 

 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO SOLO E DO COMPOSTO ORGÂNICO 

 

Os materiais utilizados na pesquisa foram recolhidos no aterro da Muribeca e 

na Composteira da cidade do Recife e encaminhados ao Laboratório de Solos e 

Instrumentação na UFPE, onde foram armazenados para as devidas análises. 

Foram separados os dois materiais para serem feitas as caracterizações, o 

solo e o produto compostado. Com a mistura desses materiais, obteve-se o 

solo+produto compostado na proporção 1:1 (em volume). 

As amostras submetidas aos procedimentos de caracterização física e 

geotécnica foram três: solo puro, solo com o produto compostado e produto 

compostado. 
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Todas as amostras foram caracterizadas por ensaios normatizados pela 

ABNT. Os ensaios realizados foram os seguintes: 

 Amostras de solo - Preparação para ensaios de compactação e ensaios de 

caracterização (NBR-6457/86); 

 Análise granulométrica para solos (NBR-7181/88); 

 Determinação do Limite de Liquidez (NBR-6459/84); 

 Determinação do Limite de Plasticidade (NBR-7180/88); 

 Determinação da Massa Específica dos grãos (NBR-6508/84); 

 Solo – Ensaio de compactação (NBR-7182/88). 

 

3.1.1 Ensaios de permeabilidade 

 

Para realização do ensaio de permeabilidade à água e ao ar foram moldados 

corpos de prova com os solos das camadas de cobertura na massa específica seca 

máxima e na umidade ótima com grau de compactação de 100%, o qual sofreu um 

processo de preparação de amostras e os moldes dos materiais foram compactados 

sob energia do proctor normal na umidade ótima no formato do cilindro com medidas 

de L = 12,7cm A = 78,54 cm². 

 

 Permeabilidade à água 

 

O ensaio de permeabilidade à água foi feito segundo a norma ASTM D5084-

10 (ASTM, 2010), em permeâmetro de parede flexível modelo Tri-flex 2  da  Soil Test  

– ELE, seguindo-se  os procedimentos adotados por Maciel (2003), Mariano (2008) 

e Lopes (2011). O procedimento do ensaio foi descrito como: 

 Colocação de conjunto de pedras porosas e papel filtro em contato com o 

solo no topo e na base do corpo de prova, com posicionamento na parte 

superior de uma tampa de acrílico denominado “top cap” onde são 

conectadas as mangueiras de drenagem; 

 Envolvimento do corpo de prova, com uma membrana e ligas de borracha, 

para melhorar a fixação e oferecer segurança lateral do corpo de prova, 

evitando seu contato lateral com a água;  

 Colocação do corpo de prova dentro da célula de acrílico;  
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 Conexão da célula de acrílico ao aparelho através das tubulações, e posterior 

abertura da válvula lateral, permitindo a entrada de água até encher a célula, 

verificando se no final não existem bolhas de ar na superfície.  

 Aplicação de uma pressão confinante de 50 kPa e remoção de ar das pedras 

porosas e das linhas das tubulações, drenando o sistema com água destilada 

até que todas as bolhas de ar desapareçam das tubulações; 

 Preenchimento de água o canal da bureta até que as três buretas estejam 

com o nível desejado;  

 Procede-se a desaeração da bureta removendo a entrada de ar, estando o 

canal desaerado quando não houver bolhas de ar perceptíveis; 

 Se faz aumento da pressão confinante para 108 kPa até a saturação; 

 Fecham-se as válvulas de entrada de pressão no topo e na base do corpo de 

prova, e em seguida posicionam-se as válvulas de comando em “pressure” 

(no equipamento) para então serem aplicadas as pressões de base e de topo.  

 Abrem-se todas as válvulas de entrada de pressão e em 24 horas verifica-se 

o corpo de prova saturado, considerando o critério de saturação quando o 

volume de água que entra pela base da amostra é igual ao volume que sai 

pelo topo, na aplicação de um gradiente de pressão constante de 30 kPa 

(geralmente a saturação se dá em média de 1 a 2 dias); 

 Após ser constatado que o corpo de prova encontra-se saturado, realiza-se o 

ensaio de permeabilidade propriamente dito;  

 Inicialmente fecham-se as válvulas de pressão de topo e de base; 

 Coloca-se um fluxo ascendente de 100 kPa para o solo puro e 50 kPa para a 

mistura solo+produto compostado;  

 Abrem-se as válvulas de topo e de base da célula e mede-se o tempo 

necessário para percolar 5 cm³ pela amostra;  

 Repete-se o procedimento até que se tenha pelo menos três leituras de 

tempo com variação de até ± 5%. 

A Figura 24 apresenta o permeâmetro de parede flexível modelo Tri-flex 2 da 

Soil Test – ELE e o detalhe da célula de acrílico para confinamento da amostra. 
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Figura 24 – (a) Permeâmetro de parede flexível modelo Tri-flex 2  da  Soil Test  –  ELE.  
(b) Detalhe da célula de acrílico do permeâmetro. 

a. b.  
 
 

Após obter resultados de tempo de percolação da água no sistema, calcula-se 

o coeficiente de permeabilidade (K) pela equação 07:  

           𝐾𝑠 =
V×L

∆P×t×𝐴𝑐𝑝
                                                       Equação 07 

Onde: 

Ks = coeficiente de permeabilidade saturada (m/s) 

V = Volume do líquido percolado (m3) 

L = Altura do corpo de prova (m)  

∆P = Variação da Pressão (m) 

t = Tempo necessário para percolar o volume de 5 ml (s)  

Acp = Área do Corpo de Prova (m²) 

 

 Permeabilidade ao ar  

 

Para executar os ensaios de permeabilidade ao ar foram utilizados os 

mesmos corpos de prova compactados sob energia do Proctor Normal utilizados 

para determinar o coeficiente de permeabilidade saturada. A metodologia de 

montagem do corpo de prova no equipamento seguiu os mesmos procedimentos 

adotados para a determinação da permeabilidade saturada, trocando-se o fluido 

percolante por ar atmosférico comprimido, seguindo os procedimentos que foram 

desenvolvidos por Ignatius (1997) apud Maciel (2003), Springer et al (1998) apud 

Maciel (2003) e Stylianou e DeVantier (1995) apud Maciel (2003) e com adaptações 

ao sistema do permeâmetro de parede flexível, Tri-flex 2 - Soil Test – ELE realizadas 

por Maciel (2003). 
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 De forma que as etapas de colocação da amostra na câmara de ensaio do 

permeâmetro Tri-Flex foram feitas da seguinte maneira: 

 Posiciona-se o corpo de prova entre pedras porosas e papel filtro na base da 

câmara; 

 Coloca-se a membrana de borracha látex e o-rings no corpo de prova; 

 Instalam-se abraçadeiras metálicas e conectam-se os tubos plásticos no cap 

acrílico superior, onde a célula encontra-se pronta para ser preenchida com 

água. 

 Após estas etapas, seguem-se os mesmos procedimentos do ensaio de 

permeabilidade saturada, substituindo o fluido percolante por ar comprimido. 

As braçadeiras metálicas são importantes para evitar a entrada da água na 

amostra de solo. As pressões aplicadas pelo permeâmetro foram oriundas de um 

compressor de ar e são reguladas no quadro de comando do equipamento. Em cada 

amostra foram feitas leituras de vazão de ar para gradientes de pressões diferentes. 

A leitura da vazão de ar percolada através da amostra, para cada gradiente de 

pressão aplicado, foi feita diretamente em um rotâmetro modelo série 1900, com 

faixa de leitura 0 a 10 Nl/h e erro de 5%. 

Os coeficientes de permeabilidade ao fluido percolante foram calculados a 

partir da equação formulada (Equação 08) pela Lei de Darcy que considerando o 

peso específico do ar (γar) para o cálculo do gradiente de pressão:  

Kar =
q×L

A × ∆p
                                               Equação 08 

Onde: 

Kar = Permeabilidade ao ar (m/h) 

q = Vazão (Nm³/h) 

A = Área (m²) 

L = comprimento da amostra (m) 

∆p = gradiente de pressão (m), considerando γar = 0,012kN/m³ 

 

Depois de calculada a permeabilidade ao ar para leituras de vazão de ar para 

gradientes de pressões diferentes foi traçado um gráfico: permeabilidade ao ar x 

gradiente de pressão. 
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3.1.2 Curva de retenção de água 

 

Para obtenção da curva de retenção do solo foi feito os ensaios de sucção 

obtidos com o uso da técnica do papel filtro que foi padronizado pela norma ASTM 

D5298-92 e descrita por Marinho (1995). 

Para realização do método do papel filtro foi utilizado o papel Whatman nº 42 

que apresenta umidade inicial no estado seco de aproximadamente 6%, permitindo 

determinações de sucção de zero até 29 MPa. A curva de calibração utilizada para o 

papel filtro foi a proposta por Chandler et al. (1992) e descritas por Marinho (1995) 

conforme as Equações 9 e 10. 

 

Para papel filtro com Umidade (W) ≤ 47%    𝑆𝑢𝑐çã𝑜 (𝑘𝑃𝑎) = 10(4,84−0,0622𝑊)    Equação 9 

Para papel filtro com Umidade (W) > 47%    𝑆𝑢𝑐çã𝑜 (𝑘𝑃𝑎) = 10(6,05−2,48𝑙𝑜𝑔𝑊)  Equação 10 

 

A curva de retenção foi obtida através relação umidade do material a ser 

ensaiado e sucção.  

O procedimento do ensaio de sucção foi realizado com amostras de solo e da 

mistura solo+produto compostado na proporção 1:1, onde foram compactadas na 

umidade ótima e retirados três anéis de cerca de 0,02 m de altura e 0,07 m de 

diâmetro cada. O procedimento do ensaio seguiu as seguintes etapas citadas por 

Lopes (2011): 

 colocação de pedras porosas em bandejas com água para percolação da 

amostra; 

 colocação de papel filtro para permitir a percolação entre a pedra  porosa e a 

amostra 

 percolação da amostra  por pelo menos 24h ou até que se observe umidade 

na face superior da amostra; 

 retirada do conjunto para pesagem inicial (anel e solo); 

 colocação cuidadosa de papel filtro Whatman n° 42 em contato direto com o 

solo nas duas faces do anel, para medição da sucção matricial; 

 envolvimento da amostra e papel filtro com várias camadas de filme plástico 

(PVC) e revestimento com papel alumínio.  
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 colocação em caixa isolante térmica (do tipo isopor) garantindo-se que os 

anéis não entrem em contanto com a umidade e a luz do ambiente externo, 

deixando-os em repouso por 7 dias; 

 após o tempo de repouso, cuidadosamente retira-se o papel filtro de cada 

amostra com uma pinça metálica, e imediatamente coloca-se em balança de 

precisão de 0,0001g para determinação de peso úmido do papel (esse 

procedimento dever levar poucos segundos para evitar a perda de umidade 

do papel por evaporação); 

 o conjunto anel e amostra são pesados para determinação da umidade do 

solo no equilíbrio e deixados em repouso para perda de umidade; 

 o papel filtro é então colocado em cápsulas e levados para secagem em 

estufa a uma temperatura de 105ºc por 24 horas; 

 após as 24h, o conjunto cápsula e papel filtro seco são colocados em um 

dessecador com sílica e transportadas rapidamente, para pesagem em 

balança de precisão; 

 determinação da umidade do papel filtro e a respectiva sucção do solo 

utilizando-se as equações propostas por Chandler et al (1992), citadas 

anteriormente. 

 periodicamente o conjunto solo e anel são pesados para estimativa de perda 

de cerca de 3% de umidade. Repete-se os ensaios a partir da etapa de 

colocação de papel filtro Whatman n° 42, dando-se prosseguimento por cerca 

de 10 semanas, até que o corpo de prova atinja uma umidade residual. 

 

A Figura 25 mostra etapas no ensaio de sucção com papel filtro.  

 
Figura 25 – (a) Pesagem das amostras para ensaio (b) Pesagem de papel filtro em balança 

de precisão. 

a.  b.  
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3.1.3 Umidade de capacidade de campo 

 

A umidade de capacidade de campo (WCC) pode ser estimada a partir da 

curva de retenção de água como citado em Alcântara (2007) e é determinada pela 

como a umidade do solo na tensão de 33 kPa.  

 

3.1.4 Características químicas dos materiais 

 

As três amostras de materiais (solo, solo+produto compostado (1:1) e produto 

compostado) foram enviadas ao Laboratório de Fertilidade do Solo da Universidade 

Rural de Pernambuco em Recife-PE, para análises químicas. As amostras foram 

analisadas segundo metodologia descrita pela EMBRAPA (1997) para todos os 

parâmetros. 

 

3.2 CONFECÇÃO E MONTAGEM DAS COLUNAS 

 

O comportamento das camadas de coberturas de aterro foi analisado através 

de colunas em PVC. A confecção das colunas seguiu a metodologia dos ensaios de 

Vieira (2005) e Oliveira e Marinho (2007) na Escola Politécnica da Universidade de 

São Paulo onde estudaram o comportamento de barreiras capilares submetidas a 

condições climáticas simuladas (extremas e normais) para verificação da eficiência 

da camada de cobertura de aterro sanitário em relação aos aspectos climáticos 

envolvidos.  

As colunas foram feitas com segmentos de tubo PVC rígidos com diâmetro 

interno de 0,15 m. Foram confeccionadas peças de alturas de 0,15 e 0,30 m para 

melhor execução e manuseio das colunas na montagem dos equipamentos. Cada 

coluna é composta por um segmento de 0,15 m e dois de 0,30 m. As peças 

possuem no topo e na base placas de PVC para conexão e vedação entre os 

segmentos. A vedação é feita com anéis de borracha (o-rings) que foram 

pressionados por meio de parafusos contra as placas de PVC e cola de silicone para 

maior estanqueidade. As colunas possuem tampa na base e no topo, onde foram 

inseridas nestas, torneiras de passagens. Quando montadas alcançaram uma altura 

de 0,77 m, incluindo no conjunto as tampas com 0,01 m de espessura cada. Foi 

construída uma estrutura metálica para acomodação das colunas para facilitar o 
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manuseio e leitura dos equipamentos. As Figuras 26, 27, 28 e 29 apresentam 

detalhes das colunas confeccionadas em PVC.  

 

Figura 26 – Desenho esquemático da Coluna 1, medidas em milímetro. 

  
 

 

Figura 27 – Desenho esquemático da Coluna 2, medidas em milímetro. 
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Figura 28 – Detalhes das tampas das colunas em PVC, medidas em milímetro. 

 
 

Figura 29 – (a) Segmentos de 0,15 e 0,30 m da coluna em PVC. (b) Detalhe da tampa de 
fundo com o’ring para vedação. 

a.  b.  
 

Após a confecção das colunas, foram feitos teste quanto a vazamento de 

líquidos, inserindo água no seu interior e fechando-as por 48 horas. A Figura 30 (a) e 

(b) mostra o início do teste de estanqueidade a água feito com a coluna em PVC. 

 
Figura 30 – (a) e (b) Teste de estanqueidade da coluna de PVC com água. 

a.  b.  
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Para analisar o funcionamento das colunas foram feitos ensaios preliminares 

com o objetivo de se testar o conjunto: colunas e equipamentos. Nos primeiros 

ensaios foi utilizada uma areia média, que é um material bastante permeável à água 

e ao ar, apresentando resultados mais rápidos em relação aos fluxos que foram 

estudados. Com isso pôde-se entender com brevidade o comportamento dos 

instrumentos e da coluna.  

Os testes com as colunas compreenderam na montagem do sistema 

completo e foram observados alguns pontos a serem melhorados, principalmente a 

questão da estanqueidade ao ar. Foi introduzido ar comprimido no sistema para 

verificar a ocorrência de vazamentos e essa verificação foi feita utilizando água e 

sabão para examinar o surgimento de bolhas nos pontos de encaixes das colunas. 

Com isso, foram descobertos pontos vulneráveis no sistema e foi utilizado com 

sucesso cola de silicone para estancar a fuga de ar comprimido. 

As Figuras 31, 32 e 33 mostram o processo de montagem da coluna com 

areia para análise de dados. 

 

Figura 31 – (a) Perfuração na coluna de PVC. (b) Limpeza do material. 

a.  b.  
 

 
Figura 32 – (a) Colocação de brita na base da coluna. (b) Colocação da tela galvanizada e 

do geotêxtil. 

a.  b.  
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Figura 33 – (a) Colocação do sensor na camada de areia (b) Monitoramento dos dados. 

a.  b.  
 
 

3.2.1 Montagem das colunas  

 

As colunas de PVC foram montadas com 3 segmentos de PVC (um de 0,15 m 

e dois de 0,30 m). Primeiro foi feita a base com o segmento de PVC de 0,15 m, no 

qual foi colocada uma camada de 0,05 m de brita tipo cascalhinho, tendo o cuidado 

em vibrar o material para melhor acomodação das partículas, em seguida foi 

colocada uma tela galzanizada e o geotêxtil tipo tecido-não-tecido para servir de 

base para a camada de argila. Após concluída a base, foi colocada a primeira 

camada de argila, no segmento de 0,15 m, iniciando a compactação com o soquete 

clindrico do ensaio de proctor para compactação do solo com camadas de cerca de 

0,05 m de espessura. Depois foram colocados os outros dois segmentos seguindo 

compactando as camadas de solo com os sensores em toda a coluna. Os 

segmentos foram encaixados utilizando-se de aneis de vedação, parafusos com 

rosca borbuletas e arruelas e cola de silicone. Os sensores foram colocados de 

acordo com o esquema das colunas conforme Figuras 26 e 27. 

 As camadas de solo foram compactadas na umidade ótima com grau de 

compactação de 80% para o solo puro e 75% para a mistura solo+produto 

compostado. Esses valores estão compatíveis com os dados de compactação 

citados por Maciel e Jucá (2011) que atingiu 84% na camada convencional e 76% na 

camada oxidativa na celula experimetal do Aterro da Muribeca. 

A Figura 34 mostra o esquemas das colunas preenchidas para ensaios. 
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Figura 34 – Desenho esquemático de colunas preenchidas para ensaio, medidas em 
milímetro. 

 
                             Coluna 1                                           Coluna 2 
 

Inicialmente foi feito a injeção de gás nas colunas para observar a reação dos 

instrumentos quanto à passagem do gás e verificar sua estanqueidade. Esse 

primeiro contato com gás nas colunas mostrou alguns problemas quanto a 

vazamento de gás. Esses problemas com fuga de gás foram solucionados, mesmo 

assim, sempre houve a preocupação de fazer essa verificação durante os ensaios 

para que não houvesse mais saídas de gás em pontos vulneráveis como os 

encaixes dos segmentos das colunas. Um dos sensores da Coluna 2 na 

profundidade de 40 cm apresentou problemas de leitura de umidade, sendo os 

dados obtidos eliminados nos resultados. 

 

3.2.2 Instrumentação das Colunas 

 

Para a instrumentação das colunas foram utilizados sensores de temperatura, 

umidade e condutividade elétrica. Os dados foram coletados e armazenados em 

datalogger. Os sensores de umidade, temperatura e condutividade elétrica utilizados 

foram os sensores 5TE que mede simultaneamente os três parâmetros. O princípio 

da operação deste instrumento é medir, através de 3 sondas de 5 cm, a 

permissividade dielétrica do solo e desta forma determinar o conteúdo volumétrico 
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de água no solo. Um termistor em contato térmico com a sonda mede a temperatura 

enquanto os traços de ouro na superfície do sensor formam um arranjo de 4 pólos e 

mede a condutividade elétrica. O datalogger utilizado foi o Em50 que é um gravador 

de dados compacto de 5 canais, projetado para ser utilizado com os sensores 5TE. 

Os sensores são conectados em um dos canais e medidos diretamente pelo usuário. 

A Figura 35 a e b mostram um sensor 5TE e o Datalogger de 5 canais. 

 

Figura 35 – (a) Sensor 5TE. (b) Datalogger Em50. 

a.  b.  

 

 

3.2.2.1 Calibração dos sensores  

 

Para maior confiabilidade nos resultados com os sensores e o datalogger 

foram feitos testes de calibração a partir de dados pré-determinados. As leituras da 

condutividade elétrica e de temperatura foram realizadas com o intuito de se 

conhecer a eficiência dos equipamentos. 

Para comparação dos resultados de condutividade elétrica obtidos pelo 

sensor foi utilizado o aparelho condutivímetro DM-32 do Laboratório de Resíduos 

Sólidos da UFPE. Como amostra foi utilizada solução de cloreto de potássio (KCl) 

com concentrações molares diferentes (0,1M, 0,2M, 0,4M, 0,6M, 0,8M e 1,0M). O 

KCl foi escolhido devido aos valores padrões de medição da condutividade elétrica 

do sal com suas concentrações molares e condutividades elétricas das respectivas 

molaridades. Para obtenção da condutividade elétrica, os sensores e o 

condutivimetro foram imersos em solução de água destilada com KCl, a partir disso 

foi feita a leitura dos respectivos valores com o datalogger e o próprio condutivimtero 

(Figura 36). Os dados foram plotados em planilha eletrônica e podem ser 

observados na Figura 37.  
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Figura 36 – Calibração dos sensores a partir da condutividade elétrica. 

  
 

Figura 37 – Curva de calibração dos sensores para condutividade elétrica. 

 
 

Os sensores foram testados com parâmetro da temperatura. Foram feitos 

testes com água em temperaturas diferentes e foram medidos com termômetro com 

precisão de +1/-1°C que mede na faixa de 0º a 100ºC. A Figura 38 mostra a curva 

de calibração plotada em planilha eletrônica. 

 

Figura 38 – Curva de calibração dos sensores para temperatura. 
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A verificação da umidade foi realizada com a imersão dos sensores em 

amostras de solo umidificadas com água destilada em diferentes quantidades 

(Figura 39). 

 

Figura 39 – Curva de calibração dos sensores para umidade. 

 

 

 

3.3 FLUXO DE GÁS NAS COLUNAS DE SOLO 

 

O gás utilizado para avaliação das emissões gasosas foi o gás metano com 

pureza de 99,99%, adquirido em empresas de fornecimento de gases industriais.  

Para medição da vazão de entrada de gás nas colunas foram utilizados 

rotâmetros série 1900 com medição de vazão na faixa de 0 a 12 Nl/h. Os rotâmetros 

são medidores de vazão que operam de acordo com o princípio de áreas variáveis. 

Em geral, são constituídos por um tubo transparente com escala onde um flutuador 

fica suspenso pela vazão do fluido, movendo-se livremente. 

Para leitura da concentração dos gases foi utilizado detector portátil X-am 

7000 que é um detector simultâneo e contínuo de até 5 gases. A quantificação com 

esse equipamento é baseada na absorção de cada espécie com infravermelho. Os 

limites de quantificação de cada gás medido pelo equipamento são de 1,0% (v/v).  

Este equipamento foi programado para leituras dos gases metano (CH4), dióxido de 

carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), oxigênio (O2) e sulfeto de hidrogênio 

(H2S).  

O gás foi coletado nas saídas da coluna para se analisar suas concentrações. 

Para isso foram utilizados sacos amostradores para biogás do kit biogás 
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desenvolvido para Embrapa Aves e Suínos. O kit biogás foi desenvolvido para servir 

como ferramenta para medir a qualidade do gás gerado nos biodigestores, com 

vistas a sua inserção no mercado de carbono. Esses sacos amostradores são 

confeccionados para armazenamento do biogás e foram utilizados para guardar os 

gases que foram emitidos na coluna. 

O fluxo de metano imposto a cada coluna foi 0,5 l/h (8,3ml/min ou 

486g/m2.dia). Esse fluxo condiz com a faixa de emissões encontradas nos aterros 

sanitários descritos na literatura e também obtidas pelos experimentos da 

Universidade Federal de Pernambuco na célula experimental. O fluxo empregado à 

coluna pode ser considerado de valor elevado, se tornando uma condição 

desfavorável para o sistema, uma vez que esse fluxo em aterros sanitários ocorre de 

forma pontual, como picos de máximo na percolação de metano em aterros. Isso 

pode ser considerado satisfatório para os ensaios, uma vez que o conjunto está 

trabalhando numa situação de teste. Caso os equipamentos funcionem com este 

fluxo pode-se então considerar que em situações normais ter-se-á melhores 

resultados. 

 Nestas colunas também foi feito o ensaio de tempo de residência do gás que 

é o tempo decorrido desde a sua entrada até sua saída em um sistema (SASSAKI, 

2005). Uma vez que o gás passa por diferentes caminhos dentro de um material 

poroso, como é o caso do solo, da sua entrada até a saída, ocorrerão diferentes 

tempos de residência no interior deste. O método da determinação do tempo de 

residência consistiu em percolar o gás metano no sistema, controlando o tempo de 

percurso da base até o topo a partir da detecção do gás no sensor portátil de gases. 

A Figura 40 mostra as colunas em funcionamento com cilindro de gás 

acoplado ao sistema. 
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Figura 40 – Sistema de colunas em funcionamento com gás acoplado. 

 
 

 

3.4 FLUXO DE ÁGUA NAS COLUNAS DE SOLO 

 

O fluxo de água nas colunas foi feito simulando uma chuva de 40 mm em um 

dia (706,56 ml para área de 0,0177 m2). Foi percolada uma quantidade de água nas 

colunas, havendo o cuidado de não saturar totalmente o sistema, sabendo que 

quanto maior a infiltração de água no solo, menor será o fluxo de gás. A infiltração 

da chuva nas colunas deixará somente que se eleve a umidade do solo, pois os 

poros dos solos estando preenchidos totalmente com água não permitiriam a 

passagem de gás. 

Para umedecimento das colunas foi elaborado um sistema que funcionasse 

cobrindo toda a superfície do solo de forma homogênea (Figura 41 (a)). Foi utilizado 

um reservatório em acrílico, onde foi conectada uma mangueira de silicone em sua 

base sendo ligado a um chuveiro 150 mm de diâmetro para simular a chuva (Figura 

41 (b)). Não havia pressão elevada para saída de água do chuveiro, com isso teve o 

cuidado de se obter uma vazão em todos os furos do chuveiro, para isso foi 

colocado um papel filtro dentro deste para que a água escoasse de forma 

homogênea, ocupando toda a área do chuveiro e, consequentemente, toda a 
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superfície do solo. Desta forma passando apenas a vazão requerida para o ensaio. 

O reservatório estava dotado de torneira de passagem para controle da vazão. 

 
Figura 41 – (a) Sistema construído para umedecimento das colunas. (b) Detalhe do 

chuveiro. 

a. b.  
 

 

3.5 ENSAIOS DE COLUNAS DE SOLOS 

 

Para análise do fluxo dos materiais nas colunas de solo foram efetuadas três 

fases para melhor compreensão dos fatores que afetam o desempenho das 

camadas de cobertura. A primeira com a verificação das emissões gasosas 

utilizando injeção de gás metano, a segunda foi feita a apreciação da infiltração de 

água no solo através da permeabilidade à água nas colunas e a terceira com a 

injeção novamente do gás metano e água para avaliar as emissões gasosas após 

aumento da umidade dos materiais. 

A Figura 42 apresenta fluxograma dos ensaios das colunas seguindo as fases 

de ocorrência dos estudos.  
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Figura 42 – Fluxograma dos ensaios das colunas de solos. 

 
 

 

3.5.1 Fluxo de gás metano nas colunas – 1ª Fase 

 

A primeira fase de injeção de gás foi feita simulando uma camada de 

cobertura que acabara de ser construída para se avaliar o comportamento desse 

material quando a produção de gás no interior do aterro é alta e as camadas ainda 

estão com as características iniciais de umidade. 

Após o processo de verificação de estanqueidade do sistema foi iniciada a 

primeira fase dos ensaios com o fluxo de metano. O trabalho em um sistema 

fechado pode levar a exaustão do mesmo, para isso foi testado o fluxo de gás em 

etapas, para que houvesse tempo de metabolização do gás no sistema. 

Essa primeira fase foi separada por etapas para análise do comportamento da 

emissão de metano nas colunas: 

1ª etapa: Com as colunas fechadas, foi induzida a vazão constante de CH4 na base 

do sistema, sem entrada de oxigênio, por um período de 30 dias. Durante esses 

dias foram feitas leituras nos três níveis de profundidades das colunas com o 

aparelho de detecção de gases. Na parte superior das colunas havia um saco 

amostrador de metano que eram trocados quando cheios para que não houvesse 

pressões elevadas no seu interior. 

2ª etapa: Com as colunas fechadas, foram feitos ciclos de fechamento e abertura do 

gás no sistema. Essa situação foi necessária para que houvesse uma melhor 

homogeneização do metano dentro das colunas, pelo fato do fluxo estar 
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correspondendo a uma situação de alta vazão no aterro, não havendo tempo 

para que o gás permaneça nas colunas e ocorra processo de oxidação. Para isso 

foi injetado metano por um período de 12 horas e em seguida foi fechada as 

saídas e entradas de gás das colunas. Após 4 horas foi feita leitura de gases no 

sistema. E abriu-se o fluxo de gás novamente por mais um período de no mínimo 

12 horas, para garantir a saturação do sistema e fez-se o fechamento do fluxo 

novamente com durações de 8, 16 e 24 horas, utilizando o mesmo procedimento 

citado anteriormente com o sistema totalmente fechado. Foram feitas leituras nos 

três níveis de profundidades das colunas com o aparelho de detecção de gases 

antes e depois do fechamento do gás. 

3ª etapa: Esta etapa é similar à descrita anteriormente, no entanto desta vez optou-

se por trabalhar com o sistema aberto para atmosfera, idealizando a troca de 

gases com o ambiente externo, ocorrendo o processo de oxidação natural. Para 

isso foi induzido fluxo de metanos na base das colunas e em seguida foi feito o 

fechamento do gás impedindo que este entrasse no sistema e abrindo as tampa 

das colunas. Após 4 horas foi feita leitura dos gases e foram colocadas as 

tampas nos conjuntos, depois disso abriu-se o fluxo de gás e o topo da coluna 

para haver percolação do metano nas colunas, por pelo menos 12 horas, para 

que houvesse a saturação de metano no conjunto. Prosseguindo com o ensaio, 

novamente se fez o fechamento do fluxo e abriu as tampas do topo das colunas 

com durações de 8, 16 e 24 horas, utilizando o mesmo procedimento citado 

anteriormente. 

Terminada as etapas, os resultados foram analisados a partir de gráficos 

plotados em planilha eletrônica. Esses resultados foram avaliados considerando os 

valores de leitura dos diferentes pontos de amostragem de gás das colunas. Os 

dados apontando resultados de retenção de metano foram calculados a partir de 

leituras dos pontos considerados diminuindo os pontos de leituras anteriores.  

 

3.5.2 Fluxo de água nas colunas – 2ª fase 

 

Para segunda fase foi colocado água no sistema para avaliação da infiltração 

de líquidos no interior das colunas foi considerada a precipitação de 40 mm (4 l/m²) 

de chuva para uma dia. Como não há evaporação para a atmosfera, nem 
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escoamento superficial essa vazão foi dividida em partes, sendo vertido nas colunas 

10 mm por vez.  

Essa fase foi executada em três dias para garantir toda infiltração da água na 

coluna de solo, não saturando o solo.  

No primeiro dia, adicionou-se 10 mm de água destilada, que corresponde a 

176,714 ml para área da superficie das colunas. No início foi observada que a água 

formava uma lâmina de altura de 1,00 cm, como esperado, pois a permeabilidade 

deste solo é muito baixa e sendo um solo não-saturado, a água não flui para o 

interior do solo de forma tão rápida. Em seguida foi inserido mais um volume de 

176,714 ml correspondendo a mais 10 mm de água e foi observado uma diminuição 

no tempo de infiltração da água nas colunas, deixando o solo saturado na superficie. 

Após esse fluxo, foi colocado os demais volumes de água nas colunas totalizando 

assim 706,56 ml de água, correspondendo a 40 mm de chuva em um dia. 

A Figura 43 (a) e (b) apresentam a superficie das camadas de solos antes da 

colocação da água e a Figura 44 (a) e (b) mostram a lamina d´água formada pela 

chuva simulada.   

 
Figura 43 – Superfície das camadas antes do umedecimento (a) Coluna 1 (b) Coluna 2. 

a.   b.  
 

Figura 44 – Lâmina d´água formada pela simulação de chuva (a) Coluna 1 (b) Coluna 2. 

a.   b.  



86 
 

3.5.3 Fluxo de gás metano nas colunas – 3ª Fase 

 

A terceira fase corresponde à injeção de gás metano no sistema após o 

umedecimento das colunas e a observação das umidades dos solos com os 

sensores instalados, com o objetivo de verificar uma melhor eficiência das camadas. 

Foram colocados 10 mm (176,714 ml) de água no início do fluxo para verificar 

o comportamento das colunas com a injeção de gás e aumento da umidade no 

conjunto. O ciclo de fluxo de gás foi repetido para se avaliar as emissões de metano 

após o umedecimento dos materiais e analisar se haveria melhora na oxidação 

devido à umidade estar mais elevada no sistema.  

Esta terceira fase é similar a 1ª fase, onde foi modificado o tempo de análise 

das emissões de metano nas etapas realizadas. Nesta fase foi repetido apenas o 

fluxo contínuo: 

Etapa única: Colocação de 10 mm de água no sistema. Em seguida a etapa 

prossegue com os métodos similares a 1ª fase. O tempo de duração de ensaio 

foi de 40 dias. 

Terminada a etapa, os resultados foram analisados a partir de gráficos 

plotados em planilha eletrônica. Esses resultados foram avaliados considerando os 

valores de leitura dos diferentes pontos de amostragem de gás das colunas. Os 

dados apontando resultados de retenção de metano foram calculados a partir de 

leituras dos pontos considerados diminuindo os pontos de leituras anteriores.  
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CAPÍTULO IV – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

4.1 APRESENTAÇÃO 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados dos ensaios de laboratório que 

buscaram representar duas configurações de camada de cobertura em aterros 

sanitários. 

Inicialmente são apresentados os resultados das caracterizações do solo e do 

produto compostado utilizado e posteriormente são apresentados os dados 

referentes ao fluxo das camadas de cobertura em colunas de solo. 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

 

4.2.1 Características geotécnicas 

 

Foi feita análise em laboratório dos materiais utilizados para as colunas, onde 

foram caracterizados o solo, o produto compostado e a mistura de solo+produto 

compostado (1:1) em volume.  

A Figura 45 mostra as curvas granulométricas destes materiais. Observando 

as curvas dos materiais percebe-se que não há uma diferença significativa na 

granulometria do solo e a mistura solo+produto compostado. A mistura dos materiais 

foi feita em volume, como o produto compostado tem a tendência de ser mais leve 

em sua composição, há uma proporção maior do solo em peso alterando pouco em 

sua granulometria, constituindo assim uma maior predominância deste solo na 

mistura.  
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Figura 45 – Curvas granulométricas dos materiais analisados. 

 
 
 

Isso pode ser observado na classificação dos solos de acordo com o Sistema 

Unificado de Classificação dos Solos (SUCS), no qual o solo e o solo+produto 

compostado na proporção 1:1 são classificados como siltes de baixa plasticidade – 

ML. A Tabela 4 apresenta os resultados da caracterização geotécnica dos materiais 

empregados.  

 

Tabela 4 – Resultado da caracterização dos materiais. 
Análise Solo Solo+produto 

compostado 1:1 
Produto 

Compostado 

Granulometria %Argila 17,63 17,87 7,84 

%Silte 38,58 32,44 17,76 

%Areia fina 13,68 15,21 19,13 

%Areia média 17,63 23,02 30,66 

%Areia grossa 11,64 8,91 19,56 

%Pedregulho 0,84 2,55 5,05 

%>0,075mm 63,14 53,47 35,10 

Índice de 
Consistência 

%LL 49,78 43,71 NL 

%LP 33,16 33,02 NP 

%IP 16,62 10,69 - 

Massa Específica dos Grãos 
(g/cm³) 

2,72 2,57 2,12 

Classificação Sistema 
Unificado 

ML ML - 
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Observando a Tabela 04, pode-se verificar que o valor de materiais finos 

(>0,075mm) é de 63,14% para o solo e 35,10% para o produto compostado. Ao se 

fazer a mistura desses materiais, o valor de materiais finos passa a ter 53,47% e se 

observar as porcentagens de argila no solo e na mistura, vê-se que não houve 

mudanças nesses teores, comprovando a pouca alteração da granulometria deste 

material. A massa específica dos grãos para esse solo foi de 2,72 g/cm³ e o índice 

de plasticidade foi de 16,62%, sendo considerado um material plástico. A adição de 

produto compostado ao solo na proporção 1:1 conferiu ao material, uma diminuição 

na massa específica dos grãos passando a 2,57 g/cm³ e no índice de plasticidade 

para 10,69%.  

 

4.2.2 Compactação dos materiais 

 

O resultado do ensaio de compactação do tipo Proctor Normal, realizado de 

acordo com a NBR 7182/86, apresentaram para o solo uma umidade ótima de 20% 

e massa específica seca máxima de 1,62 g/cm³ e para a mistura solo+produto 

compostado uma umidade ótima de 26% e massa específica seca máxima de 1,42 

g/cm³ (Figura 46). 

 

Figura 46 – Curva de compactação dos materiais. 

 
 
 

Com a adição do composto observa-se que há um aumento na umidade ótima 
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líquido pelo composto, redução da fase sólida mineral e aumento das partículas de 

menor peso. Quanto mais denso esse material, menor é sua porosidade havendo 

assim uma diminuição no fluxo de ar. Por outro lado, para o caso de oxidação de 

metano, o índice porosidade é de extrema importância, esperando que o material 

menos denso, possa aumentar assim a eficiência de oxidação do gás.  

Os materiais das colunas foram compactados na umidade ótima e com graus 

de compactação diferentes. A Coluna 1 com uma camada de solo com 0,60 m de 

profundidade e grau de compactação (GC) de 80% e a Coluna 2 com duas 

camadas, uma de solo com 0,30 m com GC de 80% e outra de solo+produto 

compostado de 0,30 m com GC de 75%. A Tabela 05 apresenta os resultados de 

compactação dos materiais das colunas para o ensaio de fluxo. 

 

Tabela 05 – Resultados de compactação das colunas. 
Características Coluna 1        Coluna 2 

Solo Solo Solo+Produto 
Compostado 

Umidade ótima (%) 20 20 26 
Massa específica 

seca (g/cm³) 
1,30 1,30 1,07 

Grau de 
Compactação (%) 

80 80 75 

 Índice de Vazios 1,08 1,08 1,44 

Porosidade (%) 52 52 59 

 

Diminuindo a densidade desses materiais, consegue-se uma maior 

porosidade obtendo um aumento no fluxo de ar. Comparando com os dados de 

compactação dos materiais para cobertura de aterro que Rose (2009) e Gebert et al 

(2011) utilizaram em seus trabalhos, os resultados obtidos nos ensaios de 

compactação condizem com os materiais estudados. 

 

4.2.3 Permeabilidade à água e ao ar 

 

Os resultados da permeabilidade saturada ou condutividade hidráulica 

saturada das amostras foram de 4,2x10-9 m/s (4,2x10-7 cm/s) para o solo e 1,9x10-9 

m/s (1,9x10-7 cm/s) para solo+produto compostado (1:1). A quantidade de composto 

adicionado ao solo modificou as características de estrutura dos solos, mas a 

permeabilidade a água permaneceu na mesma ordem de grandeza.  
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A condutividade hidráulica saturada dos dois materiais apresentou resultados 

de 10-9 m/s podendo ser considerados adequados para utilização em camadas de 

cobertura de aterros, de acordo com Qian (2002) apud Lopes (2011) e Mitchell et al 

(2007). De acordo com a USEPA (2007) o sistema de cobertura final deve ter uma 

permeabilidade menor que a permeabilidade de fundo do aterro ou ser menor que 

10-7m/s. Esses valores de permeabilidade encontrados estão semelhantes se 

comparados com Mateus et al (2012), que pesquisou solo de uma camada 

convencional de um aterro sanitário no Brasil com permeabilidade em torno de 10-9 

m/s (10-7 cm/s). Esses resultados estão compatíveis com a caracterização da jazida 

usada para execução da camada de cobertura da célula experimental apresentada 

por Maciel (2009) e Lopes (2011). 

A permeabilidade ao ar através do material utilizado no experimento está 

relacionada com a densidade, a umidade de compactação e a estrutura do material. 

Quanto mais compacto o material, menor a permeabilidade ao ar. Como os materiais 

utilizados foram misturados na proporção em volume, a quantidade de solo 

prevalece na combinação dos materiais, assim, pode-se observar que a 

permeabilidade ao ar permaneceu na mesma grandeza de 10-9 m/s (10-7 cm/s), como 

pode ser observada na Figura 47, na qual mostra os valores de permeabilidade em 

relação à pressão exercida nas amostras para ensaio. 

 

Figura 47 – Curvas de permeabilidade ao ar dos materiais analisados. 

 
 

O ensaio de permeabilidade ao ar foi executado com pressões diferentes para 

o fluxo do ar na amostra. Quanto maior a pressão exercida na amostra maior é a 

fluxo de ar. Na mistura solo+produto compostado, que é um material menos denso, 
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foram induzidas duas pressões, não havendo passagem de ar com o aumento de 

pressão na amostra.  

 

4.2.4 Curva de retenção de água 

 

Os ensaios para obtenção das curvas de retenção no solo e da mistura 

solo+produto compostado na proporção de 1:1 (v/v) foram feitos a partir de três 

amostras de cada material.  

A Figura 48 apresenta a curva de retenção do solo. 

 
Figura 48 – Curva de retenção do solo puro. 

 
 
 

Na Figura 48 pode se observar a umidade gravimétrica de saturação (hs) 

estando próximo de 30%, nota-se na curva uma inclinação suave até a sucção de 

cerca de 1100 kPa, havendo um declividade maior ao passar deste valor de sucção, 

sendo este o valor de sucção de entrada de ar. Abaixo de 2% de umidade 

gravimétrica na amostra, não foi conseguido valores maiores de sucção parando 

assim o ensaio. 

A Figura 49 mostra a curva de retenção na mistura solo+produto compostado 

(1:1). 
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Figura 49 – Curva de retenção da mistura solo+produto compostado na proporção 1:1 em 
volume. 

 
 

Observando a Figura 49 pode-se perceber a umidade gravimétrica de 

saturação (hs) estando em torno de 48%, o material solo+produto compostado 

forneceu dados para a curva com uma inclinação até a sucção de cerca de 1200 

kPa, havendo uma mudança na declividade ao passar deste valor de sucção sendo 

este o valor de entrada de ar. O material misturado está apresentando maiores 

valores de umidade devido ao produto compostado que tende a reter maior 

quantidade de água. Com este material obteve-se dados de umidade, de cerca de 

6% para as amostras.  

Os materiais utilizados possuem características semelhantes em sua 

granulometria, mas seu comportamento é alterado com a presença de água. Dessa 

forma percebe-se que inicialmente, na fase mais úmida, as curvas da Figura 48 

apresentam inclinações relativamente mais suaves, se comparado com a fase mais 

seca com umidades mais baixas. As curvas da Figura 49 do solo+composto 

apresentam uma inclinação mais acentuada na fase úmida, essa inclinação fica mais 

acentuada na fase de umidades mais baixas. Este comportamento é coerente se 

relacionado com os dados de Vanapalli et al, (1999). O material misturado apresenta 

inclinação similar ao solo puro a partir de sucção maiores de 1200 kPa. Observando 

as Figuras 48 e 49, o material misturado apresenta maior capacidade de retenção do 

que o solo puro, principalmente nos valores de umidades mais altas. 

Fazendo comparação dos dados para a faixa inicial da curva umidade 

gravimétrica versus sucção matricial que apresenta uma linearidade (sucção de até 
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1000 kPa), o solo puro apresentou variação de umidade gravimétrica de 

aproximadamente 7% e a mistura solo+produto compostado apresentou nessa 

mesma faixa de variação de sucção, uma variação de umidade de aproximadamente 

20%. Com a relação entre variação de umidade e sucção, observa-se na Figura 49 

que o material solo+produto compostado apresenta maior capacidade diferencial de 

umidade (C) do que o solo puro, como pode ser observado na Figura 48.  

Em relação à mistura do solo com o produto compostado, Lopes (2011) 

observou que materiais similares apresentaram um maior ganho ou perda de 

umidade para a mesma faixa de sucção (0 – 1000 kPa). 

Os resultados do ensaio da umidade de capacidade de campo, baseada na 

curva de retenção dos solos, foram de 24% para o solo e 35% para a mistura 

solo+produto compostado. Esses resultados confirmam a maior capacidade de 

retenção de água da mistura de solo e produto de compostagem. Esta característica 

é importante principalmente em locais com variações de ciclos de umedecimento e 

secagem que são impostas em aterros sanitários na região em estudo, podendo 

diminuir a produção de lixiviados e a emissão de biogás para a atmosfera. 

A mistura solo+produto compostado alterou algumas propriedades físicas e 

químicas do solo. Emerson e McGarry (2003) confirmam essa situação quando 

afirmam que a porosidade do solo aumenta com aplicação de matéria orgânica 

devido ao aumento das cargas negativas do solo, aumentando assim a capacidade 

de retenção de água. 

 

 

4.3 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

 

Os resultados das análises químicas realizadas nos materiais empregados 

nas colunas estão apresentados na Tabela 06. Com as análises químicas dos 

materiais pode ser observado que o solo com adição de produto compostado resulta 

em um pH de 7,2 estando assim em condição ideal para que ocorra atividade 

biológica de oxidação, e o solo puro ele apresenta um pH de 5,2, formando um meio 

ácido para as bactérias. Segundo Rose (2009), as bactérias são muito sensíveis às 

variações de pH, cuja atividade ótima se dá em condições de neutralidade ou em 

ambientes ligeiramente alcalinos. Tortora (2012) também afirma que o crescimento 

bacteriano se dá em ambiente com pH próximos a neutralidade na faixa de 6,5 e 7,5. 
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Tabela 06 – Resultados das análises químicas dos materiais. 
Componentes Solo Solo+produto 

Compostado (1:1) 
Produto 

Compostado 

pH 5,2 7,2 7,47 

H+Al (cmolc/dm³) 3,95 2,75 2,28 

Ca +Mg (cmolc/dm³) 0,8 16,05 20,05 

Ca (cmolc/dm³) 0,5 14,25 18,15 

Mg (cmolc/dm³) 0,3 1,8 1,9 

Al (cmolc/dm³) 0,8 0 0 

K (cmolc/dm³) 0,24 2,55 8,36 

Na (cmolc/dm³) 0,53 1,32 1,75 

P (mg/dm³) 1 1 1 

C.O. (g/kg) 2,49 30,79 78,79 

M.O. (g/kg) 4,29 53,08 135,93 

N (g/kg) 0,2 3,30 10,4 

Relação C/N 12,45 9,33 7,57 

Fe (mg kg
-1

) 42,03 3353,5 6612,5 

 

Na análise química foi observado que o composto utilizado na mistura de solo 

apresentou uma relação carbono/nitrogênio (C/N) inferior a 18 e um pH acima de 7, 

o que demonstra um composto estabilizado, de acordo com Bidone e Povinelli 

(1999) e Tsutya et al. (2001) que afirmam que o produto compostado proporciona ao 

solo um aumento na quantidade de nutrientes. Pode-se observar na Tabela 06 que 

alguns elementos tiveram suas proporções modificadas após a mistura 

solo+composto como Ferro, Nitrogênio, Carbono, Sódio, Potássio e Magnésio. 

Essas modificações alteraram alguns nutrientes do solo que são favoráveis para 

receber cobertura de vegetação acima dessa camada, e assim, melhorar a retenção 

de líquidos na superfície. 

A adição de produto de compostagem ao solo pode melhorar a capacidade de 

oxidação do metano como afirma Wilshusen et al (2004) que diz que um solo pode 

apresentar uma maior porosidade e elevar a capacidade oxidativa do metano com o 

aumento da quantidade de material orgânico estando este maduro e bem 

estruturado. 
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4.3.1 Estabilidade do Produto Compostado 

 

O material compostado utilizado na mistura com o solo em camada de 

cobertura precisa estar em uma condição estável. A estabilidade foi verificada 

através do acompanhamento das temperaturas no interior do material como podem 

ser observados os resultados na Tabela 07. 

 

Tabela 07 – Temperaturas do ensaio de estabilidade do produto compostado. 
Dias Temperatura (°C) 

Composto Sala 

1 23 24 

2 23 25 

3 25 26 

4 25 25 

5 24 25 

 

As temperaturas internas foram semelhantes às temperaturas do ambiente, 

com isso, pode-se dizer que não estaria havendo atividade microbiológica no 

material derivado da compostagem durante o período de análise. Um indício para 

que se confirme a atividade microbiana é o aumento da temperatura do composto, 

logo, o composto coletado foi considerado estabilizado e foi dado prosseguimento 

aos ensaios. 

Também foi medida a concentração de CO2 na mistura e não foi identificada 

nenhuma quantidade de gás carbônico, confirmando a estabilidade do material. 

 

 

4.4 ENSAIOS COM AS COLUNAS 

 

O fluxo nos solos foi efetuado em três fases para melhor análise dos fatores 

que afetam o desempenho das camadas de cobertura. Os resultados dos fluxos nas 

colunas são apresentados seguindo essas fases. A primeira com a verificação das 

emissões gasosas utilizando injeção de gás metano, a segunda com a análise da 

infiltração de água no solo através da permeabilidade à água nas colunas e a 

terceira com a injeção novamente do gás metano e água para avaliar as emissões 

gasosas após aumento da umidade dos materiais.  
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Nos ensaios com as colunas é apresentado inicialmente o tempo de 

residência do metano que é o tempo decorrido desde a sua entrada até sua saída 

em um sistema. 

 

4.4.1 Tempo de residência de metano 

 

A Tabela 08 mostra o tempo de residência do gás metano nas colunas no 

início dos ensaios. 

 

Tabela 08 – Tempo de residência das colunas de solos. 

Leituras Tempo (Minutos) 

Coluna 1 Coluna 2 

1º 70 60 

2º 65 48 

3º 68 45 

4º 70 52 

 

Como pode ser visto na Tabela 08 os tempos de residência para o material na 

Coluna 1 (solo) estavam mais elevados comparando-se com os materiais da Coluna 

2 (solo+produto compostado). Os dois sistemas estavam na umidade ótima 

apresentando vazios com ar no seu interior, facilitando a percolação do gás, mas a 

Coluna 2 em sua composição de solo+produto compostado tem massa especifica e 

grau de compactação menor do que o solo puro, sendo assim menos denso, e com 

maior porosidade, facilitando a passagem de gás dentro da coluna.  

 

 

4.4.2 Fluxo de gás metano nas colunas – 1ª fase 

 

Na primeira fase de fluxo os resultados dos ensaios foram divididos em 

etapas para melhor avaliação do fluxo de gás nas camadas. Os materiais 

apresentavam-se como no início da construção de uma camada nos primeiros dias 

no aterro sanitário com compactação recente. 

Para entendimento das localizações dos pontos de amostragem de gás, o 

ponto 0 é a base da coluna, por onde foi injetado o gás metano. O ponto 1 ou 1º 

nível está a uma altura de 20 cm da base da coluna, o ponto 2 ou 2º nível está a 
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uma altura de 50 cm da base e o ponto 3 é a saída de gás no topo que está a 75 cm 

da base, conforme visualizado na Figura 50 (a) e (b).  

 

Figura 50 – Pontos de amostragem (a) Coluna 1 e (b) Coluna 2 

           
 

Pode ser observado na Figura 50 que nas colunas os pontos amostragem 

estão nas mesmas profundidades. Os gases são coletados a 0,15 m e 0,45 m da 

superfície das camadas que tem 0,60 m de profundidade. 

 

1ª etapa 

 

A 1ª etapa consistiu no fluxo contínuo de metano de 30 dias em um sistema 

fechado. 

As Tabelas 09 e 10 apresentam os resultados das leituras de gases nos 

pontos de amostragem nas colunas 1 e 2 nesta 1ª etapa. Esses resultados estão em 

forma de gráfico para melhor entendimento do comportamento do fluxo de gases 

nas colunas. Os dados apontando resultados de retenção de metano foram 

calculados a partir de leituras dos pontos considerados diminuindo os pontos de 

leituras anteriores.  
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Tabela 09 – Resultados das leituras de fluxo de gás na Coluna 1 – Fluxo de 30 dias. 
 Leitura de Gases – Concentração (%) 

 Metano - CH4 Oxigênio - O2 Gás Carbônico - CO2 
Pontos de 

Leitura 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

1 100,0 16,6 3,10 2,0 0,0 15,5 19,4 19,90 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 100,0 6,0 2,30 23,0 0,0 18,6 19,9 13,90 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 100,0 15,0 4,20 38,0 0,0 16,0 19,0 9,70 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 100,0 13,6 7,60 53,0 0,0 14,4 17,1 4,70 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 100,0 24,5 15,50 65,5 0,0 13,3 15,6 5,40 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 100,0 27,0 32,50 54,0 0,0 13,2 11,7 6,50 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 100,0 82,0 76,00 58,0 0,0 1,1 2,1 5,30 0,0 0,0 0,0 0,0 

12 100,0 84,0 78,00 57,0 0,0 0,9 1,5 5,80 0,0 0,0 0,0 0,0 

19 100,0 70,0 63,00 51,0 0,0 3,6 4,6 7,40 0,0 0,0 0,0 0,0 

23 100,0 76,0 59,00 26,5 0,0 3,9 7,2 14,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

24 100,0 72,0 70,00 35,0 0,0 3,1 3,3 11,20 0,0 0,0 0,0 0,0 

26 100,0 71,0 68,00 31,0 0,0 3,7 4,9 12,30 0,0 0,0 0,0 0,0 

28 100,0 84,0 68,00 50,0 0,0 1,4 1,7 3,20 0,0 0,0 0,0 0,0 

29 100,0 86,0 55,00 59,0 0,0 0,8 1,1 1,20 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

Tabela 10 – Resultados das leituras de fluxo de gás na Coluna 2 – Fluxo de 30 dias. 
 Leitura de Gases – Concentração (%) 
 

Metano - CH4 Oxigênio - O2 Gás Carbônico - CO2 
Pontos de 

Leitura 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

1 100,0 13,0 0,60 1,0 0,0 15,6 17,9 6,10 0,0 1,6 0,0 5,8 

2 100,0 11,9 5,80 19,5 0,0 14,0 16,9 9,30 0,0 0,4 0,0 3,6 

6 100,0 17,0 3,00 31,5 0,0 14,3 19,3 8,70 0,0 1 0,0 2,8 

7 100,0 9,0 5,80 78,0 0,0 15,8 17,6 0,60 0,0 0 0,0 0,0 

8 100,0 20,5 17,00 37,0 0,0 14,7 14,8 9,50 0,0 0,0 0,0 0,8 

10 100,0 26,0 22,50 47,0 0,0 12,7 13,2 6,70 0,0 0,0 0,0 0,6 

11 100,0 82,0 78,00 57,0 0,0 0,4 0,4 4,90 0,0 0,0 1,0 0,7 

12 100,0 78,0 76,00 60,0 0,0 0,7 0,5 3,70 0,0 0,0 1,2 0,8 

19 100,0 80,0 70,00 37,0 0,0 0,5 1,0 9,20 0,0 1,0 2,0 0,8 

23 100,0 76,0 59,00 26,5 0,0 2,0 1,0 6,50 0,0 0,0 1,6 1,2 

24 100,0 78,0 76,00 44,0 0,0 1,5 1,1 8,40 0,0 0,0 1,4 0,8 

26 100,0 77,0 72,00 47,0 0,0 1,8 1,5 7,90 0,0 0,0 1,2 1,1 

29 100,0 80,0 52,00 53,0 0,0 0,6 0,3 0,30 0,0 0,0 0,8 0,8 

30 100,0 60,0 53,00 46,0 0,0 5,8 6,4 5,70 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

A Figura 51 mostra o comportamento do fluxo de metano nos primeiros 10 dia 

de ensaio na Coluna 1 com solo compactado  

 

 

 

 

 

Dias 

Dias 
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Figura 51 – Fluxo de metano na Coluna 1 nos primeiros 10 dias de ensaio. 

 
 

Analisando a Figura 51 pode se observar que nos primeiros dez dias de 

ensaio com fluxo contínuo o comportamento das curvas foi similar. Na base da 

coluna o metano era injetado na concentração de 100% e percebe-se que grande 

parte deste ficava retido no 1º nível da coluna com uma retenção média de 83%. Do 

primeiro para o segundo nível da coluna foi obtido uma retenção média de 59% 

havendo uma diminuição na concentração ao passar para este segundo nível. E 

analisando a retenção média do gás da base ao segundo nível da camada foi obtido 

o valor de 89%. Na situação desses primeiros dez dias de ensaio pode-se dizer que 

havia ar preso nos vazios dos solos e houve concentrações menores de metano 

devido a essa maior dificuldade na percolação do gás.  

A Figura 52 apresenta o comportamento do fluxo do gás do 11º ao 30º dia de 

ensaio na Coluna 1. 

 

Figura 52 – Fluxo do gás na Coluna 1 do 11º ao 30º dia de ensaio. 
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Na Figura 52 percebe-se que houve um aumento na concentração do gás 

retido no 1º nível da coluna e é obtida uma retenção média de 22%. Do primeiro 

para o segundo nível da coluna foi obtido uma retenção média de 14% havendo uma 

diminuição na concentração ao passar para este segundo nível. E analisando a 

retenção da base ao segundo nível da camada foi visto uma retenção média de 

33%. A partir do 11º dia de ensaio nota-se o comportamento do fluxo diferente dos 

dias anteriores. Há um aumento do gás metano no interior da coluna, isso pode ter 

ocorrido devido à saturação do conjunto com o gás metano que expulsou o ar 

contido nos vazios do solo. 

A Figura 53 apresenta o comportamento do fluxo de CH4 nos primeiros 10 dia 

de ensaio na Coluna 2 que corresponde a camada oxidativa.  

 

Figura 53 – Fluxo de metano na Coluna 2 nos primeiros 10 dias de ensaio. 

 

 

Ao analisar a Figura 53 pode se verificar que nos primeiros dez dias de ensaio 

com fluxo contínuo as curvas tiveram comportamentos semelhantes. Na base a 

concentração do metano era de 100% e se observa que parte deste ficava retida no 

1º nível da coluna com uma retenção média de 84%. Quando o gás passava para o 

nível seguinte da coluna foi obtido uma retenção média de 49% havendo uma 

diminuição na concentração ao seguir para este segundo nível. Observando o 

comportamento da retenção do gás entre a base e o segundo nível da camada foi 

visto uma retenção média de 91%. As concentrações menores de metano nesse 

período ocorreram devido a essa maior quantidade de ar preso nos vazios dos 

solos. 

A Figura 54 mostra o fluxo do gás metano na Coluna 2 do 11º ao 30º dia de 

ensaio. 
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Figura 54 – Fluxo do gás na Coluna 2 do 11º ao 30º dia de ensaio. 

 
 

Na Figura 54 observa-se que há um aumento do gás metano no interior da 

coluna, podendo ter ocorrido devido à saturação do sistema com o gás metano. Foi 

verificado que houve um aumento na concentração do gás retido no 1º nível da 

coluna e é obtido uma retenção média de 24% da base a esse 1º nível. Do primeiro 

para o segundo nível da coluna foi obtido uma retenção média de 12% ocorrendo 

uma diminuição na concentração ao seguir para este segundo nível. E analisando a 

retenção da base ao nível 2 da camada foi visto uma retenção de 33%. 

Analisando as duas colunas no fluxo de 30 dias foi percebida a retenção do 

gás metano ao longo do perfil. A Coluna 1 reteve 45% e a Coluna 2 reteve 48% 

saindo da base ao 1º nível da camada. Quando passou para o nível seguinte, a 

Coluna 1 obteve de retenção de 31% e a Coluna 2 resultou em 28%. Ao analisar o 

perfil de retenção média das colunas da base e no 2º nível da coluna constata-se 

uma retenção média de 57% para Coluna 1 e 58% para Coluna 2. A Figura 55 

mostra o perfil da retenção das colunas nesses 30 dias. 
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Figura 55 - Perfil da retenção das colunas no ponto 2 de amostragem no período de 30 dias. 

 
 

Na Figura 55 pode-se perceber o comportamento das colunas em relação a 

eficiência na retenção do metano. Verifica-se que nos primeiros dias tem-se uma 

retenção relativamente alta e com o passar do tempo ela diminui. Mesmo com o 

fluxo considerado alto pela literatura é visto que esses materiais conseguem reter o 

gás metano. 

Ao se analisar o topo da coluna vê-se que há inconsistência nos resultados 

com dados de leitura maiores em relação ao 2º ponto de leitura nas colunas, isso 

pode ter ocorrido por falha no manuseio do saco amostrador. Em dias que este saco 

estava totalmente cheio havia uma pressão no espaço vazio da coluna, com isso se 

observava leituras maiores de metano no topo destas. Fazendo uma análise destes 

dados é percebida similaridade no comportamento das curvas de retenção média 

das colunas como pode ser verificado na Figura 56. 
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Figura 56 - Perfil da retenção das colunas no ponto 3 de amostragem no período de 30 dias. 

 

 

Ao verificar a Figura 56 observa-se que há uma eficiência de retenção média 

de 55% para Coluna 1 e 58% na coluna 2 e esse comportamento continua similar 

nos dois sistemas. Vê-se que as curvas acompanham a mudança na retenção de 

gás ao passar do tempo com fluxo contínuo, como verificado nos níveis mais abaixo 

das colunas. 

As duas colunas mostraram comportamentos semelhantes em toda a 

profundidade. Lembrando que o 1º nível das colunas é constituído pelo mesmo 

material. O segundo nível é composto por materiais diferentes e foram utilizados a 

umidade ótima e graus de compactação diferentes para compor as camadas.  Nos 

30 dias de ensaio, percebe-se que as duas camadas retêm o metano de forma 

semelhante, indicando a diminuição da emissão do gás metano para o topo da 

coluna e, consequentemente, para atmosfera. 

O comportamento similar das colunas pode ser visto também na variação da 

quantidade de oxigênio no sistema. Na Figura 57 (a) e (b) é visto comportamento do 

fluxo de oxigênio no decorrer do período de 30 dias para Coluna 1. 
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Figura 57 – Concentração de oxigênio na Coluna 1. (a) 1º a 10º dia (b) 11º a 30º dia. 

a. b.  

 
Nota-se na Figura 57 nos primeiros dez dias de ensaio o oxigênio está com 

concentração maior, enquanto o metano tem ocupado um espaço menor na coluna e 

a medida que o tempo vai passando, a concentração de metano aumenta e o 

oxigênio diminui. 

Na Figura 58 (a) e (b) pode se observar a concentração do oxigênio no 

decorrer do período de 30 dias para Coluna 2. 

 

Figura 58 – Concentração de oxigênio na Coluna 2. (a) 1º a 10º dia (b) 11º a 30º dia. 

a. b.  

 

Na Figura 58, que mostra o desempenho da Coluna 2 em relação ao oxigênio, 

é visto uma diminuição da quantidade de oxigênio com o aumento da concentração 

do metano e à medida que diminui a quantidade de metano na Coluna 2 a 

quantidade de oxigênio é aumentada. 

Durante todo o tempo foi verificado se havia vazamentos de gás pelas 

colunas, tentando descobrir se poderia o oxigênio entrar no sistema. Fazendo testes 
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de estanqueidade com as colunas notava-se que, enquanto o sistema estava todo 

fechado havia pressão no seu interior, verificando que não havia alguma forma de 

entrada e saída de gases. 

Lopes (2011), que trabalhou com dados de campo para as configurações de 

camadas de cobertura desta pesquisa, observou comportamentos diferentes nos 

perfis dos solos. A camada oxidativa com grau de compactação médio de 96% 

conseguia reter mais metano do que a camada convencional com grau de 

compactação médio de 94%, no início do funcionamento das atividades da célula 

experimental.  

Comparando com os dados de Schroth et al (2012) e He et al (2012) o fluxo 

de metano utilizado também sofreu grande variação de concentração ao longo do 

perfil dos solos isso pode ser explicado devido a fatores como compactação dos 

solos ou até mesmo por caminhos preferenciais que surgem no interior destes.  

Os dados em laboratório indicam comportamento similar em relação a 

retenção de gás, mas quando apresentado os dados de CO2 percebe-se a diferença 

no comportamento dessas camadas. 

A Figura 59 mostra o comportamento da Coluna 1 em relação ao gás 

carbônico. 

 
Figura 59 – Concentração de gás carbônico na Coluna 1. 

 
 

Pode-se observar na Figura 59 que na Coluna 1 não houve produção de CO2 

no interior da camada, possivelmente devido às características do solo com pH 

ácido e baixo conteúdo de matéria orgânica, fatores que condicionam a oxidação do 

metano. 
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A ausência de gás carbônico na camada convencional está de acordo com 

Humer et al (2011) que simulou diferentes camadas de cobertura em colunas de 

solos e encontrou o mesmo valor de oxidação para um solo siltoso com teor de 

umidade de cerca de 22%. 

A Figura 60 mostra o comportamento da Coluna 2 em relação ao gás 

carbônico. 

 
Figura 60 – Concentração de gás carbônico na Coluna 2. 

 
 

Na Figura 60 é verificada a presença de gás carbônico na Coluna 2. Pode se 

observar nesta Figura que há uma concentração maior de gás carbônico nos 

primeiros dias de ensaio, devido à troca de gases ocorrida antes de se fechar o 

sistema, onde as colunas estavam em contato com a atmosfera. Após isto, não 

houve a entrada de oxigênio no interior do sistema, diminuindo assim a produção de 

CO2. 

A Coluna 2 representa a camada oxidativa e era esperado a geração de gás 

carbônico neste sistema. Como o sistema estava fechado, a quantidade de oxigênio 

para haver a reação com o metano poderia não ser suficiente e com isso não haver 

consumo do CH4 em um ambiente pouco aeróbio para os microorganismos que 

fazem esta reação ocorrer. 

Na concepção dos dois sistemas de camadas em colunas, esperava-se a 

ocorrência de oxidação. Mas como previsto, isso somente ocorreu na Coluna 2 onde 

tem a camada oxidativa com solo+produto compostado. Na Coluna 1 não houve 

geração de CO2, em nenhum momento da etapa de fluxo. Enquanto que, na Coluna 

2, nota-se a tendência de oxidação do metano com o surgimento do CO2 no sistema.  
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O termo tendência de oxidação é empregado por não se ter como afirmar a 

oxidação de fato pelas bactérias metanotroficas, as quais não foram analisadas 

neste trabalho. Com isso, não se tem como afirmar se o metano foi oxidado e se foi 

retido pelas colunas. Entretanto, como o gás de entrada nos sistemas era gás 

metano puro e como foram feitas leituras de gases nas duas colunas e somente a 

Coluna 2 mostrou indícios de CO2 pode se inferir que há uma tendência de oxidação 

na Coluna 2. 

 

Etapa 2 

 

A segunda etapa com interrupção do fluxo foi feito com o sistema fechado. 

Nessa etapa foi utilizado o fluxo de gás da etapa 1 e foram feitos fechamentos do 

metano em 4, 8, 16 e 24 horas. As Tabelas 11 e 12 mostram os dados de leitura de 

gás feita nesta etapa.  

 

Tabela 11 – Resultados das leituras de fluxo de gás na Coluna 1 – Fluxo interrompido, 
sistema fechado. 

 Leitura de Gases – Concentração (%) 

 Metano - CH4 Oxigênio - O2 Gás Carbônico - CO2 

Pontos de 
Leitura 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

4 horas 0,0 70 68 49 0 5,2 5,5 15,5 0 0 0 0 

8 horas 0,0 80 70 53 0 2,5 3,4 8,5 0 0 0 0 

16 horas 0,0 54 60 54 0 6,5 6,6 6,9 0 0 0 0 

24 horas 0,0 68 64 66 0 4,3 4,8 4,7 0 0 0 0 

 

Tabela 12 – Resultados das leituras de fluxo de gás na Coluna 2 – Fluxo interrompido, 
sistema fechado. 

 Leitura de Gases – Concentração (%) 

 Metano - CH4 Oxigênio - O2 Gás Carbônico - CO2 

Pontos de 
Leitura 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

4 horas 0,0 74 59 80 0 2,1 6,7 1 0 0 0 0 

8 horas 0,0 78 68 56 0 1,6 3,3 6,7 0 0 0,6 0,6 

16 horas 0,0 55 56 46 0 3,8 5 7,1 0 0 0,8 0,2 

24 horas 0,0 63 60 62 0 1,4 3 2,3 0 0 1 1,2 

 

Fluxo 

Fluxo 
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A Figura 61 mostra o comportamento do metano após o encerramento deste 

do fluxo em cada tempo determinado na Coluna 1. 

 

Figura 61 – Concentração de metano no sistema fechado após interrupção de fluxo na 
Coluna 1. 

 
 

Nesta etapa é visto que a Coluna 1 consegue reter o gás metano sem haver 

fluxo conforme visto na Figura 61. Com o passar do tempo é percebida maior 

concentração do gás no 2º nível da camada tendendo a estabilizar dentro da coluna. 

Do 1º nível ao 2º nível da coluna é obtida uma retenção média de 7%, não havendo 

pressão nenhuma no interior desta. 

A Figura 62 mostra o comportamento do metano após o encerramento deste 

do fluxo em cada tempo determinado na Coluna 2. 

 
Figura 62 – Concentração de metano no sistema fechado após interrupção de fluxo na 

Coluna 2. 

 
 

Como pode ser visto na Figura 62, a Coluna 2 consegue reter o gás metano 

sem haver fluxo. Com o passar do tempo é percebida maior concentração do gás no 
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2º nível da camada tendendo a estabilizar dentro da coluna. Do 1º nível ao 2º nível 

da coluna é obtida uma retenção média de 13%, não havendo pressão nenhuma no 

interior da coluna. 

Com os sistemas fechados, o fluxo de gás tende a estabilizar dentro das 

colunas. Com o fluxo cessado as concentrações de metano ficaram retidas no 

interior delas. Nos períodos de fechamentos de 4 e 24 horas a concentrações do gás 

eram semelhantes nas duas colunas.  

O principal diferencial no comportamento dessas colunas é a produção de 

CO2 que ocorre na Coluna 2, como pode ser observado na Figura 63 (a) e (b) que 

mostram a concentração de CO2 nesta etapa. 

 
Figura 63 – Concentração de CO2 no sistema fechado após interrupção de fluxo. (a) Coluna 

1 (b) Coluna 2 

a. b.  
 
 

Na Figura 63 (a) pode se perceber que não há produção de gás carbônico em 

seu perfil. Entretanto na Figura 63 (b) com o passar do tempo a Coluna 2 com a 

camada oxidativa, tende a oxidar o metano gerando o CO2. O tempo influencia na 

reação, ou seja, a camada oxidativa precisa de tempo para que os microorganismos 

possam consumir o metano e assim obter o produto dessa reação. 

 

3ª Etapa 

 

Após a etapa com sistema fechado, foi injetado o fluxo de metano nas 

colunas e em seguida foi cessado o fluxo por 4, 8, 16 e 24 horas, desta vez deixou-

se as colunas abertas para que as camadas de solos interagissem com a atmosfera 

na troca de gases, forçando a entrada de oxigênio pela superfície das colunas. As 

Tabelas 13 e 14 mostram os dados de leitura de gás feita nesta etapa.  
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Tabela 13 – Resultados das leituras de fluxo de gás na Coluna 1 – Fluxo interrompido, 
sistema aberto. 

 Leitura de Gases – Concentração (%) 
 

Metano - CH4 Oxigênio - O2 Gás Carbônico - CO2 

Pontos de 
Leitura 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

4 horas 0,0 48 8 0,5 0 8,8 18,6 20,9 0 0 0 0 

8 horas 0,0 19,5 6,4 1,2 0 16,3 19,2 19,9 0 0 0 0 

16 horas 0,0 23 1,8 0,3 0 15,5 20,6 20,9 0 0 0 0 

24 horas 0,0 6,2 1,1 0,2 0 19,6 19,8 20,9 0 0 0 0 

 

Tabela 14 – Resultados das leituras de fluxo de gás na Coluna 2 – Fluxo interrompido, 
sistema aberto. 

 Leitura de Gases – Concentração (%) 

 Metano - CH4 Oxigênio - O2 Gás Carbônico - CO2 

Pontos de 
Leitura 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

4 horas 0,0 55 4,2 0,4 0 2,1 18,2 20,9 0 0 1 0,8 

8 horas 0,0 30 1,6 0,8 0 2,8 19,7 20,5 0 0 1,2 0,6 

16 horas 0,0 29 1,1 0,2 0 1,9 19,1 20,6 0 0 1,2 1,8 

24 horas 0,0 4,5 0,3 0,3 0 3,3 18,7 19,8 0 0,6 1,4 0,8 

 

As Figuras 64 e 65 mostram os resultados após a abertura das colunas por 

tempos determinados. 

 

Figura 64 – Concentração de metano no sistema aberto após fechamento de fluxo na 
Coluna 1. 
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Figura 65 – Concentração de metano no sistema aberto após fechamento de fluxo na 
Coluna 2. 

  
 

Com as colunas abertas é observado também comportamento semelhante 

nas duas colunas. É visto nas Figuras 64 e 65 que com o passar do tempo as 

colunas, estando em contato com a atmosfera, deixam escapar o metano aos 

poucos, como ocorre nos aterros sanitários.  

O comportamento diferente que é encontrado nesta etapa é a ocorrência de 

CO2 nas camadas. A Figura 66 apresenta a concentração de gás carbônico após o 

fechamento do fluxo e o sistema aberto para atmosfera. 

 
Figura 66 – Concentração de CO2 no sistema após fechamento de fluxo. (a) Coluna 1 (b) 

Coluna 2. 

a. b.  
 

A Coluna 1, como visto na Figura 67 (a), não aparece nenhuma quantidade 

de gás carbônico nas leituras de gás. Contudo, a Coluna 2 novamente nota-se, com 

o passar do tempo, a tendência de oxidação, apresentando o CO2 em todos os 

períodos de fechamento de fluxo de metano. 

Para esta 1ª fase pode-se observar que a Coluna 2 se mostra mais eficiente 

do que a Coluna 1 em relação a oxidação de metano. Quanto à eficiência de 
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retenção as duas colunas conseguem reter metano evitando assim que o gás siga 

para atmosfera diminuindo seu efeito poluidor. 

De acordo com Gebert et al (2011) colunas com grau de compactação de 

cerca de 75%, como é o caso da coluna oxidativa em estudo, tem melhor eficiência 

de oxidação devido a quantidade de poros no seu interior que facilita a entrada de 

oxigênio no solo. 

As Colunas 1 e 2 obtiveram uma faixa de variação de retenção de cerca de 40 

a 80%, estando os valores muito próximos para os dois materiais. As colunas, 

quanto à retenção de metano, cumprem seu papel, mas a coluna oxidativa tem se 

mostrado mais eficiente em reter e oxidar o gás metano, minimizando ainda mais 

sua emissão. As duas colunas, no início da sua construção, sem grandes alterações 

no teor de umidade, tem desempenho similar quanto à retenção de gás. 

As Figuras 67 e 68 mostram a umidade dos materiais nas colunas durante o 

fluxo de gás na 1ª fase dos ensaios. Foi observado que não houve mudanças 

significativas nesses teores do início ao fim dos ensaios. 

 
Figura 67 – Umidade do solo na Coluna 1 na 1ª etapa do fluxo de gás.  
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Figura 68 – Umidade dos materiais da Coluna 2 na 1ª etapa do fluxo de gás.  

 
 

Observa-se nas Figuras 67 e 68 que não houve variação de umidade nas 

diferentes profundidades das colunas. Isso pode ser explicado pelo fato de não ter 

havido altos valores de oxidação da Coluna 2 e nenhum valor na Coluna 1 logo que 

a água é um dos subprodutos da oxidação. De acordo com Zhang et al (2013) o teor 

de umidade influencia no teor de oxigênio no solo, afetando o processo de oxidação 

em camadas de cobertura. Como não houve essa variação de umidade, não houve 

interferência no processo de oxidação neste trabalho.  

 

4.4.3 Fluxo de água nas colunas – 2ª fase 

 

O ensaio de fluxo de água foi feito simulando uma chuva de 40mm nas 

colunas de solos com objetivo de observar o comportamento dos materiais em 

relação a retenção de água e o teor de umidade em toda profundidade do solo. As 

leituras de umidade foram feitas em pontos de amostragem relacionadas à 

profundidade da camada. 

A Tabela 15 mostra o tempo de espera para que a lâmina de água na 

superfície infiltrasse nas camadas. Nesta tabela contêm informações de 3 tempos de 

infiltração de 10 mm de água totalizando a simulação de 30mm de chuva seguidos.  

 
Tabela 15 – Tempo de infiltração das colunas de solos. 

Leitura (Minutos) Coluna 1 Coluna 2 

1º 20 35 

2º 41 112 

3º 51 428 
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Os tempos de infiltração da água nas duas colunas foram bem distintos como 

visto na Tabela 15. Os últimos 10 mm de água foram colocados após 72 horas e não 

se teve controle sobre o tempo de infiltração. 

Com os resultados da tabela é visto no terceiro tempo de infiltração de água a 

diferença nas duas colunas, onde se percebe a maior capacidade de retenção de 

água na Coluna 2, devido a dificuldade da infiltração da água para o interior da 

camada. 

Após o ensaio de capacidade de campo dos materiais obteve-se os 

resultados das umidades gravimétricas, sendo de 24% para o solo e 35% para o 

solo+produto compostado. Esses valores indicam que a matéria orgânica presente 

no solo ajuda melhorar algumas características do solo, principalmente referente à 

capacidade de retenção de água. Esses dados influenciam na infiltração de água de 

chuva nas coberturas finais que vai depender das condições atmosféricas da região 

e de suas características geotécnicas. 

Como visto nos resultados da curva de retenção para esses materiais já era 

esperado esse comportamento, já que o material solo+produto compostado tem 

umidade de saturação maior do que o solo (Figuras 48 e 49). Comprovando assim 

os valores de umidade de capacidade de campo. 

A variação de umidade na Coluna 1 está apresentada na Figura 69. 

 

Figura 69 – Variação de umidade após fluxo de água na Coluna 1. 

 
 

Na Figura 69 é visto que, no início dos ensaios, as leituras das umidades das 

colunas estão próximas à umidade inicial dos ensaios na coluna. Com o primeiro dia 

de tomada de água se vê que a umidade do material aumenta ultrapassando a sua 
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umidade de capacidade de campo e após as 72 horas já é notado o decréscimo da 

umidade no ponto mais alto analisado da coluna e o aumento da umidade no ponto 

mais baixo. Na última tomada de água se vê novamente o aumento da umidade, 

mas logo cai, chegando a estabilizar os três pontos de leitura na mesma faixa de 

umidade em apenas 6 dias de fluxo de água.  

A variação de umidade na coluna 2 está apresentada na Figura 70. 

 
Figura 70 – Variação de umidade após fluxo de água na Coluna 2. 

 
 

O que se observa na Figura 70 é que inicialmente as leituras de umidades se 

encontravam na mesma faixa de valores e no primeiro dia de tomada de água, se vê 

que a umidade do material aumenta expressivamente, alcançando a sua umidade de 

capacidade de campo. Esse valor de umidade não decresce rapidamente e após as 

72 horas essa tomada de água ainda não influenciou o ponto mais baixo da camada. 

Quando colocado o último volume de 10 mm de água no sistema nota-se um 

pequeno aumento de umidade na profundidade de 25 cm da camada. Esse fluxo de 

água na camada só começa a influenciar na parte mais baixa da coluna por volta de 

10 dias de ensaio. E depois de cerca de 20 dias de análise as umidades ao longo da 

camada ainda não estabilizaram. 

A camada oxidativa sofre influência da infiltração de água com grande 

variação de umidade, devido à característica demonstrada na curva de retenção de 

água de ganho ou perda de água mais rápido, enquanto que a camada de solo 

convencional apresenta uma tendência de menor variação de umidade. 

Comparando os dados de Barnswell e Dwyer (2012) que obtiveram valores de 

retenções de água elevadas analisando uma camada de cobertura construída com 
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solo e lodo de esgoto, a camada oxidativa em estudo se mostrou eficiente para 

retenção de líquido. 

Após a infiltração do conjunto as superfícies das camadas de solos tiveram 

comportamentos diferentes e isso pode ser visto na Figura 71 (a) e (b). 

 

Figura 71 – (a) Superfície da camada de solo da Coluna 1. (b) Superfície da camada de solo 
da Coluna 2. 

a. b.  

 

No solo da Coluna 1 (Figura 71 (a)) apareceram fissuras visíveis que 

demonstram retração do solo, após um ciclo de umedecimento e secagem. Na 

Coluna 2 (Figura 71 (b)) não ocorreu fissuras visíveis, isso pode ter ocorrido devido 

à mistura do produto da compostagem que melhorou as propriedades em relação a 

retração dos solos.  

Para Lopes (2011), que trabalhou com dados de campos para configurações 

similares de camada, a camada convencional teve uma maior eficiência em relação 

à retenção de líquidos, não excedendo a umidade de capacidade de campo no 

período monitorado. A camada oxidativa estudada por ela, apresentava umidade 

superior e promoveu infiltrações maiores para o interior do aterro comparado a 

camada convencional. Mesmo assim, as duas camadas apresentaram resultados 

satisfatórios para retenção de líquidos. Quanto ao aparecimento de fissuras a 

camada convencional apresentou fissuras bem maiores do que a camada oxidativa 

da célula experimental estudada. 

 

4.4.4 Fluxo de gás metano nas colunas – 3ª Fase 

 

Terminado o ensaio de infiltração foi feita novamente a injeção do fluxo de 

gás metano de 0,5 L/h (8,3 mL/min ou 486 g/m²dia), dessa vez por um período de 40 
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dias. No início do ensaio foi colocado 10 mm de água nas colunas para verificação 

do comportamento da umidade com o fluxo de gás. 

As Tabelas 16 e 17 apresentam os resultados das leituras de gases feitas nas 

Colunas 1 e 2 desta etapa. 

 

Tabela 16 – Resultados das leituras de fluxo de gás na Coluna 1 – Fluxo de 40 dias. 
 Leitura de Gases – Concentração (%) 

 Metano - CH4 Oxigênio - O2 Gás Carbônico - CO2 

Pontos de 
Leitura 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

2 100,0 33,0 56,00 27,5 0,0 12,2 7,9 11,50 0,0 0 0,0 0,0 

3 100,0 38,0 56,00 48,0 0,0 11,2 8,0 9,70 0,0 0 0,0 0,0 

4 100,0 51,0 70,00 39,0 0,0 9,0 5,7 11,20 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 100,0 34,0 61,00 29,0 0,0 11,2 7,0 13,30 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 100,0 30,0 66,00 25,0 0,0 11,5 5,2 12,40 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 100,0 60,0 61,00 34,0 0,0 7,0 6,7 11,60 0,0 0,0 0,0 0,0 

12 100,0 44,0 45,00 29,5 0,0 9,8 8,3 12,60 0,0 0,0 0,0 0,0 

13 100,0 31,0 60,00 18,5 0,0 12,2 6,8 14,10 0,0 0,0 0,0 0,0 

14 100,0 11,2 35,00 20,0 0,0 15,7 11,6 13,60 0,0 0,0 0,0 0,0 

17 100,0 18,5 51,00 12,4 0,0 15,0 8,6 15,60 0,0 0,0 0,0 0,0 

19 100,0 22,5 31,5 31 0,0 13,3 11,1 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

20 100,0 30 42 31,5 0,0 11,5 9,8 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

22 100,0 14 23 14,8 0 15,6 13,4 15 0,0 0,0 0,0 0,0 

23 100,0 45 60 31,8 0 9,5 5,9 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

24 100,0 62 63 34 0 6,6 6 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

25 100,0 27 49 32,5 0 11,1 7,2 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

26 100,0 42 41 25,5 0 9,1 9,1 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

27 100,0 52 50 38 0 9 9,1 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

30 100,0 3,2 12,8 3,8 0 19,7 17,2 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

35 100,0 48,0 56,0 37 0 9,2 8,3 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

36 100,0 43,0 56 38 0 10,1 7,9 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

37 100,0 39,0 58 14,6 0 10,9 7,3 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

38 100,0 36,0 52 12,2 0 11,2 8,2 15,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

39 100,0 24,0 32 30,5 0 11,8 10,4 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

40 100,0 22,0 36 21,5 0 13,3 9,9 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

Dias 
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Tabela 17 – Resultados das leituras de fluxo de gás na Coluna 2 – Fluxo de 40 dias. 
 Leitura de Gases – Concentração (%) 

 Metano - CH4 Oxigênio - O2 Gás Carbônico - CO2 

Pontos de 
Leitura 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

1 100,0 44,0 14,00 37,0 0,0 9,9 16,1 8,90 0,0 0 1,2 4,2 

2 100,0 33,0 11,00 38 0,0 12,3 15,6 7,80 0,0 0 0,8 2,6 

5 100,0 39,0 19,50 50,0 0,0 10,7 14,6 7,60 0,0 0,0 0,0 1,0 

6 100,0 38,0 28,00 26,5 0,0 10,3 11,4 10,80 0,0 0,0 0,6 0,8 

8 100,0 22,5 24,50 47,0 0,0 9,0 16,6 6,40 0,0 0,0 0,0 1,2 

9 100,0 42,0 11,00 51,0 0,0 10,5 17,0 7,70 0,0 0,0 0,0 1,0 

10 100,0 34,0 7,80 42,0 0,0 11,5 17,9 9,10 0,0 0,0 0,0 0,8 

11 100,0 35,0 16,20 51,0 0,0 12,1 15,2 7,10 0,0 0,0 0,0 1,0 

14 100,0 34,0 5,50 13,2 0,0 11,0 18,1 15,40 0,0 0,0 0,0 0,6 

15 100,0 20,5 7,40 18,0 0,0 14,8 17,8 13,60 0,0 0,0 0,0 0,6 

16 100,0 66,0 29,00 24,0 0,0 6,3 11,5 11,70 0,0 0,0 0,6 0,6 

19 100,0 18,5 32 26,5 0,0 13,8 11,5 10,8 0,0 0,0 0,6 0,6 

20 100,0 84 27 26,5 0,0 1,8 8,5 10,9 0,0 0,0 1,0 0,6 

21 100,0 43 9,8 16,5 0,0 9,6 16,5 12 0,0 0,0 0,0 0,6 

22 100,0 60 21,5 47 0 6,2 13,1 6,9 0,0 0,0 0,4 0,8 

24 100,0 70 23,5 48 0 4 12,2 5,7 0,0 0,0 0,0 0,6 

27 100,0 49 14 51 0 9,3 17,3 7,8 0,0 0,0 0,0 0,4 

28 100,0 37 7,4 35 0 11,2 18,5 10,5 0,0 0,0 0,0 0,2 

29 100,0 65 9,4 68 0 6,2 18 4,4 0,0 0,0 0,0 0,4 

30 100,0 53 23,5 31 0 7,8 12,7 10,5 0,0 0,0 0,4 0,0 

31 100,0 86 26 39 0 2,8 11,6 8 0,0 0,0 0,4 0,4 

34 100,0 50 6 54 0 8 17 4,5 0,0 0,0 0,0 0,8 

35 100,0 51 16,2 64 0 8,7 16 5,4 0,0 0,0 0,0 0,8 

36 100,0 60,0 14 52 0 6,9 16,3 7,7 0,0 0,0 0,0 0,6 

37 100,0 18,5 1,8 24,5 0 13,5 19,6 11,7 0,0 0,0 0,0 0,4 

38 100,0 43,0 5,6 32,5 0 9,1 18 9,2 0,0 0,0 0,0 0,6 

39 100,0 38,0 22 36 0 9,9 13,9 9,8 0,0 0,0 0,0 0,4 

40 100,0 34,0 2,5 33 0 11,8 19,4 10 0,0 0,0 0,0 0,6 

 

 

A Figura 72 mostra o comportamento da Coluna 1 com a percolação do fluxo 

dos 10 primeiros dias de ensaio. 

 

 

 

Dias 
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Figura 72 – Fluxo de metano na Coluna 1 nos primeiros 10 dias de ensaio. 

 
 

Como pode ser visto na Figura 72, as curvas seguem o mesmo 

comportamento apresentando um trajetória na qual o gás tende a ficar preso no 1º 

nível de leitura da Coluna 1, passando para o 2º nível da camada com uma 

concentração maior. Analisando a camada observa-se que houve uma retenção 

média da base até o 1º nível de 63% e da base ao 2º nível houve uma retenção 

média de 38% nos 10 primeiros dias de ensaio.  

A Figura 73 apresenta o comportamento da Coluna 1 com a percolação do 

fluxo do 11º ao 20º dia de ensaio. 

 
Figura 73 – Fluxo de metano na Coluna 1 do 11º ao 20º dia de ensaio. 

 
 

Ao analisar o período do 11º ao 20º dia de ensaio visualiza-se um 

comportamento no qual o gás continua a ficar retido no primeiro ponto de leitura com 

69% de média e apresentando uma concentração maior no 2º nível de amostragem 

do gás com 54% de média de retenção de gás como observado na Figura 73. 
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A Figura 74 apresenta o comportamento da Coluna 1 com a percolação do 

fluxo do 21º ao 30º dia de ensaio. 

 

Figura 74 – Fluxo de metano na Coluna 1 do 21º ao 30º dia de ensaio. 

 
 

Observando a Figura 74 nota-se comportamento similar das curvas com o 

passar do tempo com valores absolutos dispersos, mesmo assim se consegue 

valores de retenção média de 65% da base ao nível 1 e retenção média de 57% no 

nível seguinte. 

A Figura 75 apresenta o comportamento da Coluna 1 com a percolação do 

fluxo do 31º ao 40º dia de ensaio. 

 
Figura 75 – Fluxo de metano na Coluna 1 do 31º ao 40º dia de ensaio. 

 
 

Na Figura 75 observa-se comportamento em que o gás fica retido no 1º nível 

com 65% de média e apresentando uma concentração maior no 2º nível de 

amostragem do gás com 52%. 
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A Figura 76 mostra o comportamento da Coluna 2 com a percolação do fluxo 

dos 10 primeiros dias de ensaio. 

 
Figura 76 – Fluxo de metano na Coluna 2 nos primeiros 10 dias de ensaio. 

 
 

Ao verificar a Figura 76 percebe-se uma diminuição significativa da 

concentração do metano no interior da coluna 2, o comportamento da curva é similar 

em todos os dias, fornecendo dados de retenção média de 64% com faixa de 56 a 

78% da base ao 1º nível da Coluna 2 e consegue-se uma retenção média de 83% 

analisando o nível 2 com a base da coluna, onde o gás é injetado. 

A Figura 77 apresenta o comportamento da Coluna 2 com a percolação do 

fluxo do 11º ao 20º dia de ensaio. 

 
Figura 77 – Fluxo de metano na Coluna 2 do 11º ao 20º dia de ensaio. 

 
 

Analisando a Figura 77 vê-se que há tendência de diminuição da 

concentração do metano no perfil da camada. A retenção média dessa coluna ficou 

57% para o 1º nível até a base e 80% do 2º nível até a base da coluna. 
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A Figura 78 mostra o comportamento da Coluna 2 com a percolação do fluxo 

do 21º ao 30º dia de ensaio. 

 
Figura 78 – Fluxo de metano na Coluna 2 do 21º ao 30º dia de ensaio. 

 
 

Observando a Figura 78 percebe-se que as curvas estão se comportando de 

forma similar mais uma vez. É vista a tendência de diminuição da concentração do 

metano em todos os dias analisados, a retenção média do 1º nível da camada foi de 

46%, enquanto o 2º nível localizado na área da camada com a mistura solo+produto 

compostado teve uma retenção média de 84%. 

A Figura 79 mostra o comportamento da Coluna 2 com a percolação do fluxo 

do 31º ao 40º dia de ensaio. 

 
Figura 79 – Fluxo de metano na Coluna 2 do 31º ao 40º dia de ensaio. 

 
 

Ao analisar o período do 31º ao 40º dia de ensaio visualiza-se um 

comportamento no qual a coluna continua mostrar retenção do gás no perfil da 

camada. A retenção média no primeiro ponto de leitura de 54% e apresentando uma 
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concentração menor no 2º nível de amostragem do gás com 88% de média de 

retenção de gás como observado na Figura 79. 

Nessa fase não se analisou os dados de saída de gás no ponto 3 devido à 

inconsistência nos resultados com dados de leitura nas colunas, isso pode ter 

ocorrido por falha no manuseio do saco amostrador, que fazia pressão no interior 

das coluna e com isso maior concentração de gás no topo.  

Nessa 3ª fase de ensaios é percebido que as colunas não tiveram 

comportamento similar, como ocorreu com o fluxo de gás na 1ª fase. Conforme visto 

na Coluna 1, observa-se que o metano fica um pouco retido no 1º nível e quando 

chega no 2º nível, está com maior concentração desse gás. A Coluna 2 tem a 

tendência de diminuição de concentração de gás em todo perfil da camada. Nas 

duas colunas observa-se um padrão de percolação ao longo do tempo. 

Ao analisar a retenção média de metano nas duas colunas, no ponto 2, que 

está a 50cm da base, percebe-se uma retenção média de 51% na Coluna 1 e 84% 

na Coluna 2. A Figura 80 mostra o comportamento de eficiência nas duas camadas. 

 
Figura 80 - Perfil da retenção das colunas no ponto 2 de amostragem no período de 40 dias. 

 

 

Como observado na Figura 80, a Coluna 2 apresentou melhor comportamento 

em relação à retenção de gás. Nessa etapa os materiais das colunas estavam com 

umidades mais elevadas devido ao acréscimo de água realizado na 2ª e 3ª fase de 

ensaios. Com as colunas mais úmidas houve uma maior dificuldade de passagem 

de gás no interior destas devido ao acúmulo de água nos vazios do solo. Como foi 

verificado na 2ª fase a Coluna 2 apresenta uma retenção maior de líquido na 

camada com mistura solo+produto compostado, com isso a passagem de gás nesta 
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camada terá maior dificuldade retendo assim mais gás, impedindo que siga para 

parte superior. A Coluna 1 também consegue reter metano, só que em quantidade 

menor.  

O comportamento das colunas pode ser visto também na variação da 

concentração de oxigênio no sistema, como pode ser observado Figura 81 (a) e (b) 

no decorrer do período de 40 dias para Coluna 1.  

 
Figura 81 – Concentração de oxigênio na Coluna 1. (a) 1º a 20º dia (b) 21º a 40º dia. 

a. b.  
 

Pode-se observar na Figura 81 (a) e (b) que o comportamento de oxigênio na 

coluna segue o mesmo padrão do metano. Quando a quantidade de metano está 

elevada, há diminuição do oxigênio e à medida que diminui a concentração do 

metano vê-se a quantidade maior de oxigênio. 

A Figura 82 (a) e (b) mostra a concentração de oxigênio no decorrer do 

período de 40 dias para Coluna 2.  

 

Figura 82 – Concentração de oxigênio na coluna 2. (a) 1º a 20º dia (b) 21º a 40º dia. 

a. b.  
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Na Figura 82 (a) e (b) pode ser notado que as curvas do gráfico se 

comportam seguindo o mesmo padrão do metano. Percebe-se que quando a 

quantidade de metano está elevada, há diminuição do oxigênio e à medida que 

diminui a concentração do metano vê-se a quantidade maior de oxigênio. 

A Figura 83 apresenta a concentração de gás carbônico no decorrer do 

período de 40 dias para Coluna 1. 

 
Figura 83 – Concentração de gás carbônico na Coluna 1 – 3ª fase. 

 
 

Ao analisar a Figura 83 observa-se que a Coluna 1 não teve produção de CO2 

no interior da camada, possivelmente devido às características do solo com pH 

ácido e baixo conteúdo de matéria orgânica, fatores que condicionam a oxidação do 

metano. 

A Figura 84 mostra a concentração de gás carbônico no decorrer do período 

de 40 dias para Coluna 2. 

 
Figura 84 – Concentração de gás carbônico na Coluna 2 – 3ª fase. 
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Na Figura 84 é verificada a presença de gás carbônico na Coluna 2, havendo 

uma tendência de oxidação na camada. Como o sistema estava fechado, a 

quantidade de oxigênio poderia ser pouco para haver a reação e com isso poderia 

ocorrer que não houvesse consumo do metano num ambiente pouco aeróbico para 

os microorganismos. Como ocorreu na 1ª fase, houve uma maior concentração de 

gás carbônico nos primeiros dias de ensaio, isso pode ter ocorrido devido à troca de 

gases que ocorreu antes de se fechar o sistema com as colunas abertas para 

atmosfera, após isto, não houve renovação de gases no interior do sistema, 

diminuindo assim a produção do gás. 

Durante o período de fluxo de 40 dias, as camadas estavam com umidade 

acima da ótima em todo o seu perfil, mesmo acrescentando água no início do fluxo 

de gás da 3ª fase, essa umidade não interferiu no processo de oxidação das 

colunas. As duas colunas se comportaram de forma distinta durante todo o 

processo, no entanto cada uma continuou com o mesmo padrão de percolação de 

metano com o passar do tempo. A Figura 85 mostra o comportamento da Coluna 1 

no período de 40 dias com a adição de 10 mm de água. 

 
Figura 85 – Comportamento da Coluna 1 no período de 40 dias com a adição de 10 mm de 

água. 

 
 

Ao analisar a Figura 85 percebe-se que a água infiltrada alcança a 

profundidade de 30 cm com cerca de 3 três dias e vê-se que com 10 dias de fluxo a 

água chega no ponto de 50 cm de profundidade, continuando com a mesma 

umidade até o fim do ensaio. Com a adição da água, os três pontos amostrados 

ultrapassaram a capacidade de campo do material, indicando que a água infiltrada 
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percorre nos poros do solo, podendo gerar lixiviados. Assim, reduzindo a quantidade 

de poros vazios e a interconexão entre eles. 

A Figura 86 mostra o comportamento da Coluna 2 no período de 40 dias com 

a adição de 10 mm de água. 

 
Figura 86 – Comportamento da Coluna 2 no período de 40 dias com a adição de 10 mm de 

água. 

 
 

Logo no início do ensaio da 3ª fase, o sensor da profundidade de 10 cm não 

estava fazendo leituras significativas de teor de umidade na Coluna 2, sendo 

descartado seus resultados. 

Observando a Figura 86 nota-se que a água infiltrada só chega à 

profundidade de 25 cm com cerca de 10 dias e vê-se que no ponto de 50 cm 

infiltração não influi no aumento de umidade durante todo o ensaio. Nos pontos 

amostrados não foram ultrapassadas as umidade de capacidade de campo do 

material, não havendo acúmulo de água no interior da coluna. 

As duas colunas, com materiais mais úmidos, não apresentaram variações 

significativas no teor de umidade ao longo dos ensaios, que justificassem o processo 

de oxidação, já que a água é um subproduto deste processo. As mudanças nos 

teores de umidade nas colunas coincidem com o acréscimo de água no sistema. 

Os dois materiais utilizados nas colunas estão de acordo com Su et al (2014) 

que fizeram testes com dois materiais similares para camadas: um solo de aterro 

sanitário com teor de umidade de 30% e um resíduo estabilizado com teor de 

umidade de 45% e seus resultados mostram que o resíduo estabilizado é uma boa 

alternativa para se utilizar em aterros sanitários pela melhor capacidade de oxidação 

de metano. 
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A camada oxidativa da Coluna 2 tem características compatíveis com a 

camada de cobertura pesquisada por Abichou et al (2015). Seus resultados 

indicaram melhor eficiência na oxidação de metano e retenção de líquidos devido ao 

aumento da matéria orgânica e de porosidade ao solo, situação similar ao que 

ocorreu com o solo em estudo. 

 

4.5 ANÁLISE COMPARATIVA DE DADOS DE LABORATÓRIO E CAMPO 

 

Com o objetivo de confirmar a eficiência das camadas de cobertura foi feito 

uma análise comparativa com os dados de campo da célula experimental do que fica 

localizado no aterro da Muribeca. Esses dados foram estudados por Lopes (2011) e 

foram comparados com os dados obtidos em laboratório. 

As Tabelas 18 e 19 mostram a relação entre os dados de laboratório e de 

campo da camada convencional e camada oxidativa.  

 
Tabela 18 – Relação entre dados de laboratório e campo da camada convencional. 

Características Laboratório  Campo 

Ensaios 
Preliminares 

 Solos Fino (>0,075) = 63,14% 

 LL=49,78% LP=33,16% IP=16,62% 

 Solo: Silte de baixa plasticidade 
(ML) 

 ksat = 4,2x10
-9

m/s 

 hot = 20% γdmax = 1,62g/cm³ 

 Matéria orgânica = 4,3g/kg 

 Solos Fino (>0,075) = 53% 

 LL = 42% LP = 29% IP = 13% 

 Solo: Silte de baixa plasticidade 
(ML) 

 ksat = 1,5x10
-9

m/s 

 hot=19,9% γdmax = 1,61g/cm³ 

 Matéria orgânica = 5,2g/kg 
Instalação das 
camadas 

H = 60cm GC = 80% H = 70cm GC = 93,6% 

Emissões de gás 
metano no início 
do funcionamento 

 Fluxo = 486g/m².dia de metano 

 Emissões máximas de 65,5% de 
concentração de metano 

 Sem oxidação de metano 

 Fluxo = 434g/m².dia de metano 

 Apresentou emissões máximas 
de metano de 250g/m².dia. 

 Eficiência de Oxidação de 
metano = 22% 

Retenção de água 
nas camadas 

 Infiltração máxima comparada à 
outra camada. 

 Umidades de 26% em toda 
profundidade com chuva de 40mm. 

 Umidade de capacidade de campo 
alcançada no início da precipitação 
em ponto mais próximo a 
superfície. 

 Infiltração mínima comparada 
às outras camadas. 

 Umidades de ponto mais 
próximo a superfície foi de 25%, 
mais abaixo da superfície não 
ultrapassou 30% com chuva de 
150mm. 

 Não se ultrapassou a umidade 
de capacidade de campo na 
camada. 

Emissão de gás 
com camadas 
mais úmidas 

 Fluxo = 486g/m².dia de metano 

 Sem oxidação de metano 

 Fluxo = 195g/m².dia de metano 

 Apresentou emissões máximas 
de metano de 50g/m².dia. 

 Eficiência de Oxidação de 
metano = 22% 

ksat – Permeabilidade hidráulica saturada; hot – Umidade ótima; γdmax – Massa específica seca máxima; H = 

Altura. Solos finos > 0,0075mm; LL = Limite de Liquidez; LP = Limite de Plasticidade; IP = Índice de Plasticidade 
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Tabela 19 – Relação entre dados de laboratório e campo da camada oxidativa. 
Características Laboratório  Campo 

Ensaios 
Preliminares 

Para camada de solo 

 Solos Fino (>0,075) = 63,14% 

 LL=49,78% LP=33,16% IP=16,62% 

 Solo: Silte de baixa plasticidade 
(ML) 

 ksat = 4,2x10
-9

m/s 

 hot = 20% γdmax = 1,62g/cm³ 

 Matéria orgânica = 4,3g/kg 
Para camada de solo+produto 
compostado 

 Solos Fino (>0,075) = 53,47%  

 LL=43,71% LP=33,02% IP=10,69% 

 Produto Compostado: Silte de 
baixa plasticidade (ML) 

 ksat = 1,9x10
-9

m/s 

 hot = 26% γdmax = 1,42g/cm³ 

 Matéria orgânica = 135,9g/kg 

Para camada de solo 

 Solos Fino (>0,075) = 53% 

 LL = 42% LP = 29% IP = 13% 

 Solo: Silte de baixa plasticidade 
(ML) 

 ksat = 1,5x10
-9

m/s 

 hot=19,9% γdmax = 1,61g/cm³ 

Matéria orgânica = 5,2g/kg 
Para camada de solo+produto 
compostado 

 Solos Fino (>0,075) = 54%  

 LL=52% LP=39% IP=12% 

 Produto Compostado: Silte de 
alta plasticidade (MH) 

 Ksat = 2,8x10
-8

m/s 

 Hot=23% γdmax = 1,3g/cm³ 

 Matéria orgânica = 116,4g/kg 

Instalação das 
camadas 

H = 60cm GC = 80% solo e 75% 
solo+produto compostado 

H = 60cm GC = 95,4% 

Emissões de gás 
metano no início 
do funcionamento 

 Fluxo = 486g/m².dia de metano 

 Emissões máximas de 78% de 
concentração de metano 

 Com oxidação de metano 

 Fluxo = 151,9g/m².dia de 
metano 

 Apresentou emissões máximas 
de metano de 40g/m².dia. 

 Eficiência de Oxidação de 
metano = 65% 

Retenção de água 
nas camadas 

 Infiltração mínima comparada à 
outra camada. 

 Umidades de ponto mais próximo a 
superfície foi de 42%, mais abaixo 
da superfície não ultrapassou 
26,7% com chuva de 40mm. 

 Umidade de capacidade de campo 
alcançada no início do ensaio em 
ponto mais próximo a superfície. 

 Infiltração máxima comparada à 
outras camadas. 

 Umidades de ponto mais 
próximo a superfície foi de 40%, 
mais abaixo da superfície não 
ultrapassou 25% com chuva de 
150mm. 

 Umidade de capacidade de 
campo alcançada no início da 
precipitação em ponto mais 
próximo a superfície. 

Emissão de gás 
com camadas 
mais úmidas 

 Fluxo = 486g/m².dia de metano 

 Sem oxidação de metano 

 Fluxo = 151,9g/m².dia de 
metano 

 Apresentou emissões máximas 
de metano de 40g/m².dia. 

 Eficiência de Oxidação de 
metano = 65% 

ksat – Permeabilidade hidráulica saturada; hot – Umidade ótima; γdmax – Massa específica seca máxima; H = 

Altura. Solos finos > 0,0075mm; LL = Limite de Liquidez; LP = Limite de Plasticidade; IP = Índice de Plasticidade  

 

O solo utilizado nos dois trabalhos foi retirado da mesma jazida. O produto 

compostado utilizado foi produzido na composteira de Recife, mas suas 

características podem ter sofrido algumas alterações devido à época de coleta deste 

material que teve uma diferença de três anos entre os ensaios de campo e 

laboratório. 
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Os dados comparados com o trabalho de Lopes (2011) correspondem às 

áreas da camada convencional sem vegetação e a camada oxidativa MET 01 da 

célula experimental localizado no Aterro da Muribeca. 

Ao analisar as Tabelas 18 e 19 percebe-se que as características dos 

materiais de laboratório e campo utilizados são semelhantes.  

Em relação à infiltração de água a camada convencional de campo foi mais 

eficiente, mas a camada oxidativa obteve dados de infiltração na faixa das 

especificações da USEPA. Com isso as duas foram consideradas satisfatórias. Em 

laboratório, a camada oxidativa foi mais eficiente comparada à camada 

convencional, retendo mais água. 

Com respeito às emissões gasosas a camada oxidativa teve melhor 

desempenho em campo e laboratório comparado a camada convencional. 

Mostrando-se eficiente na retenção de gás e na tendência de oxidação do metano. 

Na camada convencional em campo ocorreram formações de fissuras 

maiores do que a camada oxidativa. Em laboratório essa tendência de formação de 

fissuras foi maior na camada convencional. 

De uma forma geral, a camada oxidativa apresentou melhor desempenho 

para ser utilizado em coberturas de aterros sanitário como uma alternativa em locais 

que precisam minimizar os efeitos danosos ao meio ambiente. Com a comparação 

dos dados em laboratório com os dados de campo é possível propor aos municípios 

que escolham uma alternativa viável para solucionar esses problemas e os aterros 

sanitários funcionarem de forma correta. 

Para os municípios atenderem a Lei 12.305/2010 da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos com a implantação de novos aterros sanitários, eles precisam 

buscar por materiais naturais apropriados como jazidas de solos argilosos em suas 

proximidades para compor as camadas de cobertura, que estão se tornando cada 

vez mais raras e onerosas. Com a adição no solo de um material como o produto da 

compostagem, pode-se diminuir a quantidade de material natural nas coberturas, 

atendendo a condições de bom desempenho para sua função, minimizando os 

efeitos da emissão de gases e que possa reter melhor os líquidos provenientes das 

chuvas. 
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CAPÍTULO V – CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA NOVAS 

PESQUISAS 

 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

Caracterização dos materiais  

 

O solo e a mistura solo+produto compostado (1:1) utilizados nesta pesquisa 

não apresentaram diferenças significativas em sua granulometria, como 

consequência, a permeabilidade à água e ao ar apresentaram resultados na ordem 

de mesma grandeza. 

Contudo, o produto compostado proporcionou ao solo algumas alterações 

importantes em suas características físicas e químicas, tais como: diminuição da 

massa específica dos grãos e da massa específica aparente seca, aumento da 

porosidade, incremento da capacidade de retenção de água, elevação do pH e da 

concentração de matéria orgânica. 

 

Materiais e equipamentos utilizados 

 

Os materiais e equipamentos utilizados para montagem do experimento 

permitiram simular em laboratório as condições das camadas de cobertura 

execurtadas na célula experimental da Muribeca. Neste sentido foram analisados o 

fluxo de líquidos e gases em colunas de solos. A metodologia utilizada para estudos 

das camadas mostrou-se viável para obtenção dos resultados.  

As colunas utilizadas foram construídas em PVC, pela facilidade de manuseio 

e custos. A Coluna 1 representou a camada convencional, composta por solo; 

enquanto a Coluna 2 representou a camada oxidativa, composta pela mistura 

solo+produto compostado e solo.  
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Fluxo de gás 

 

Quanto a redução das emissões de CH4, a Coluna 1 conseguiu reter gás 

como esperado, mas não apresentou resultados de oxidação de metano durante os 

ensaios. Este resultado se explica devido ao solo possuir pouca matéria orgânica na 

sua constituição. 

A Coluna 2, que tem a mistura solo+produto compostado, apresentou 

resultados melhores em relação a retenção e oxidação do gás metano, mesmo com 

o aumento da umidade. O gás metano tem um potencial 21 a 23 vezes maior que o 

dióxido de carbono de causar danos ao meio ambiente e foi observado na Coluna 2 

que houve uma tendência de oxidação, sendo liberado na reação gás carbônico que 

é menos prejudicial para atmosfera. 

O valor de fluxo de gás metano aplicado às colunas podem ser considerados 

alto quando se busca representar um aterro sanitário. Esse fato pode ter causado os 

resultados de oxidação inferiores aos esperados para os ensaios com as colunas. 

 

Fluxo de água 

 

Em relação à infiltração, a Coluna 1 apresentou pouca capacidade de 

retenção de água. Na Coluna 2 foi observado uma maior retenção de água próximo 

à superfície, onde estava o material solo+produto compostado, reduzindo a 

infiltração. 

Na Coluna 1 surgiram várias fissuras na sua superfície devido ao ciclo de 

umedecimento e secagem do material. A adição de produto compostado ao solo foi 

importante para minimizar o surgimento de fissuras na Coluna 2, conseguindo 

diminuir a retração deste, melhorando a capacidade de retenção de água e 

retardando a infiltração para pontos mais baixos da camada.  

 

5.2 SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

 Analisar em laboratório, através de ensaios de colunas, a oxidação de metano e 

retenção de água nas camadas de cobertura utilizando várias proporções do 

produto compostado com o solo, em escala reduzida, utilizando valores variados 

de fluxos de gases e água. 
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 Analisar em laboratório, através de ensaios de colunas, o desempenho das 

camadas de cobertura utilizando várias proporções do produto compostado com 

o solo, fazendo vários ciclos de secagem e umedecimento para avaliar a perda 

de eficiência dos materiais nas camadas. 

 Determinar em laboratório, a taxa de oxidação dos materiais usados, utilizando 

varias proporções de mistura solo+produto compostado, analisando as variações 

ao longo do tempo. 

 Identificar e quantificar as bactérias metanotróficas em várias proporções de 

mistura solo+produto compostado avaliando as diferenças em função das 

características dos materiais. 
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