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RESUMO 

O crescimento e a urbanização da população brasileira ao longo do século XX 

caracterizou-se, entre outros fatores, pelo desordenado uso e ocupação do solo. O 

crescente volume gerado e a disposição irregular de resíduos sólidos urbanos (RSU) 

foram um dos passivos ambientais resultantes deste processo, que recentemente tem 

ganhado espaço nas manchetes de noticiários devido à ocorrência de pequenas explosões, 

entre outros riscos oferecidos à saúde humana. O presente trabalho vem apresentar a 

avaliação e diagnóstico geoambiental referente a geração de biogás em um sítio 

contaminado, identificando os riscos potenciais oferecidos pela decomposição dos 

resíduos. Localizado na periferia da cidade do Recife, o terreno outrora foi um depósito 

irregular de resíduos urbanos residenciais e de feira utilizado pelos moradores do bairro. 

A Prefeitura da Cidade do Recife chegou a iniciar a obra para a construção de um conjunto 

habitacional no terreno, a qual estava paralisada durante a condução deste estudo. Neste 

contexto, a questão ambiental se torna importante pela exigência de segurança de saúde 

de ocupantes, que podem ser inadvertidamente expostos a substâncias perigosas. Em 

campo foram realizados ensaios SPT, coleta de amostras deformadas e a instalação de 

drenos para o monitoramento dos gases do subsolo. Em laboratório foram realizadas as 

análises de condutividade, pH, teor de umidade, teor de sólidos voláteis, potencial 

bioquímico de metano (BMP) e cromatografia gasosa para a caracterização destas 

amostras. Apenas uma das seis regiões monitoradas apresentou concentração de gases no 

subsolo dentro da faixa de inflamabilidade, com 7,6% de metano (CH4). Por outro lado, 

todas apresentaram elevadas concentrações de dióxido de carbono (acima de 20%), o que 

representa elevado risco de asfixia a seres humanos e de carbonatação as estruturas de 

concreto. Os ensaios de laboratório apontam um para um considerável potencial de 

geração de biogás para a região onde foi encontrado o risco de inflamabilidade. Foi 

também realizada a comparação entre dois levantamentos topográficos do sítio realizados 

em anos diferentes, o que mostrou uma elevação na cota do terreno ao longo do tempo, 

consequente da disposição de resíduos da construção e material de aterro. Os resultados 

obtidos neste trabalho permitem validar uma metodologia de investigação de sítios 

contaminados, apesar das dificuldades dos registros históricos das intervenções realizadas 

no local. 

Palavras-chave: Resíduos Sólidos Urbanos. Biogás. Potencial Bioquímico de Metano 

(BMP). Solos Contaminados. Riscos à saúde.   



 

ABSTRACT 

The growth and urbanization of the population throughout the twentieth century was 

characterized, among other factors, by the disordered use and occupation of the land. The 

increasing volume generated and the irregular disposal of municipal solid waste (MSW) 

were one of the environmental liabilities resulting from this process, which has recently 

gained ground in the headlines of news due to the occurrence of small explosions, and 

other risks posed to human health. This paper is presenting brings out the evaluation and 

geo-environmental diagnosis regarding the generation of biogas in a contaminated site, 

identifying the potential risks posed by the decomposition of waste. Located on the 

outskirts of the city of Recife, the land was once an irregular deposit of residential 

municipal waste and fair use by residents of the neighborhood. The Reef City Hall came 

to begin the work for the construction of a housing development on the site, which was 

paused during the conduct of this study. In this context, the environmental issue becomes 

important for the health safety requirement of the occupants, which may be inadvertently 

exposed to hazardous substances.  On site were conducted six Standard Penetration Tests, 

collected soil samples and also were installed drains for monitoring subsurface gases. In 

laboratory were performed conductivity analysis, pH, moisture content, volatile solids, 

biochemical methane potential (BMP) and gas chromatography for the characterization 

of these samples. Only one of the six monitored regions showed subsurface gas 

concentration within the flammable range, with 7.6% methane (CH4). On the other hand, 

all the other regions had high carbon dioxide concentrations (above 20%), which 

represents a high risk of choking for humans and carbonation of concrete structures. 

Laboratory tests show a considerable potential for biogas generation for the region where 

the risk of flammability was found. It was also performed the comparison between two 

site surveys made in different years, which showed an increase in height of the terrain 

over time, as a result of disposal of waste construction and fill material. The results of 

this study allow to validate a research methodology for contaminated sites, despite the 

difficulties of historical records of interventions on site. 

 

Key-word: Municipal Solid Waste. Biogas. Biochemical Methane Potential (BMP), 

Contaminated Soils. Health Risks.  
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Capitulo 01 – Introdução 
 

1.1. Contexto Geral / Problemática 

O crescimento da população mundial já se tornou tópico presente nas discussões internacionais 

sobre questões ambientais devido ao grande impacto das atividades antrópicas no meio natural, 

onde o aumento de indivíduos implica diretamente numa maior demanda por recursos e 

consequente maior geração de resíduos. 

O Brasil não foge a regra. Em 1950 possuía uma população de 51,9 milhões que passou para 

190,7 milhões em 2010, segundo último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

– IBGE. Este significativo aumento é atribuído a consecutivas reduções nas taxas de 

mortalidade infantil e aumento da expectativa de vida dos brasileiros consequente, dentre outros 

fatores, do avanço da medicina e da melhoria da qualidade de vida. 

De acordo com Alves & Cavenaghi (2000), além deste crescimento demográfico, o país passou 

por grandes transformações econômicas e sociais no século XX, deixando de ser uma sociedade 

predominantemente rural e agrária, para se tornar uma sociedade urbana com predominância 

econômica da indústria e do setor de serviços. A população urbana passou de 19 milhões, em 

1950 para 161 milhões, em 2010 (de 36% para 84%), conforme exposto no Gráfico 1. As 

regiões Norte e Centro-Oeste são as que mais crescem. A transição urbana foi acompanhada 

pelo aumento da concentração da população nos municípios com mais de 100 mil habitantes 

em detrimento das zonas rurais, migrando para as cidades litorâneas do país. 

A ocupação dos centros urbanos se caracterizou pela frequente mudança do uso e ocupação do 

solo nas diversas áreas das cidades, deixando para trás os passivos consequentes das atividades 

desenvolvidas local. Neste contexto, a questão ambiental se torna importante pela exigência de 

segurança de saúde de ocupantes, que podem ser inadvertidamente expostos a substâncias 

perigosas em várias áreas da cidade (SANCHES et. al., 2012). 
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Gráfico 1: Distribuição da população brasileira por situação de domicílio, 1950-2010. Fonte: 

Censos demográficos do IBGE. Retirado de Alves & Cavenaghi, 2000. 

A continuidade deste processo de ocupação desordenada tem se deparado nos últimos anos com 

estes passivos. Em especial, a disposição inadequada dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) vem 

aumentando sua visibilidade no Brasil frente a recorrência dos problemas sociais e ambientais 

consequentes de práticas tradicionais e irregulares, pois estas áreas têm-se tornado cada vez 

mais procuradas pelo mercado imobiliário para construção de prédios residenciais e comerciais. 

De acordo com a Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental (CETESB,1999), órgão 

público responsável pelas ações de controle ambiental no Estado de São Paulo, uma área 

contaminada pode ser definida como um local ou terreno, cujo solo sofreu dano ambiental 

significativo que o impede de tomar suas funções naturais. 

Em maio de 2002, a CETESB publicou pela primeira vez a relação de áreas contaminadas no 

Estado de São Paulo, chegando ao número de 255 imóveis contaminados. Desde então, a 

referida relação, atualmente denominada “Cadastro de Áreas Contaminadas e Reabilitadas no 

Estado de São Paulo”, vem sendo continuamente divulgada pelo órgão ambiental (CETESB, 

2011). Na de dezembro de 2011, foram registrados 4.131 imóveis contaminados. 

O estado de Pernambuco, na última década, recebeu diversos incentivos econômicos que 

alavancaram a economia do Estado em vários setores. Pode-se destacar a instalação de 

indústrias no Litoral e Zona da Mata, em especial o Estaleiro Atlântico Sul e o Polo 

Petroquímico localizados em Suape. A abundância de ofertas de trabalho e emprego causaram 

uma migração de mão de obra para a região que, devido as facilidades e opções dos centros 
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urbanos, se instalaram em sua maioria na Região Metropolitana do Recife, aumentando ainda 

mais a demanda já aquecida por imóveis tanto residenciais quanto comerciais.  

A ocupação das áreas disponíveis próximas ao centro, já bastante povoado, redirecionou a busca 

por terrenos em regiões cada vez mais afastadas do centro da cidade do Recife, anteriormente 

de baixo valor comercial. Alguns destes terrenos, por sua vez, guardam passivos ambientais 

referentes ao seu uso prévio, o que podem apresentar riscos à saúde humana e a segurança das 

edificações.  

 

1.2. Justificativa 

No ambiente urbano as questões de uso e ocupação do solo, antigos depósitos de resíduos 

sólidos e a necessidade cada vez maior de habitações sustentáveis, justificam os estudos 

geotécnicos atuais voltados para segurança ambiental.  

Neste contexto a experiência internacional aliada a alguns estudos de caso no Brasil já trazem 

uma contribuição significativa de como é possível conciliar os conhecimentos da geotecnia 

ambiental com estudos multidisciplinares para encontrar soluções de engenharia. No mundo e 

no Brasil é conhecido a grande quantidade de antigos lixões abandonados, muitas vezes em 

áreas de uso habitacional. Nestes ambientes a biodegradação dos resíduos alteram os 

parâmetros mecânicos do subsolo, geram gases e contaminam as águas, o que configura um 

cenário de riscos e diminuição da qualidade de vida da população do entorno do sítio 

contaminado.  

A existência de locais inapropriados e descontrolados de disposição de resíduos (como lixões) 

consiste em uma grave ameaça ao meio ambiente e à saúde pública, além de representar um 

grande desperdício de materiais, energia e renda. Apesar disto, mais de 60% dos municípios 

brasileiros ainda fazem a destinação inadequada de resíduos (ABRELPE, 2012). 
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Figura 1: Catadores de lixo no extinto Lixão da Muribeca em Jaboatão dos Guararapes.  

 

Fonte: Projeto Encontros Sociais. 

Recentemente a mídia (televisão, jornais, rádio, internet) tem noticiado problemas em 

edificações construídas em áreas onde foram antigas instalações industriais, jazidas e/ou aterros 

de depósitos irregulares de RSU. Os casos de contaminação, em sua maioria, foram 

identificados devido a presença de biogás no local que pode causar risco de explosão, 

intoxicação e/ou asfixia.  

Tabela 1: Lista de casos de contaminação do solo por antigos lixões. (Fonte: Internet) 

Cidade 
Tipo de Empreendimento / 

Local 
Ano 

Origem da 

Contaminação 

Colmeia – TO Casas Populares 2013 Lixão 

Juiz de Fora – MG Bairro Cidade do Sol 2012 Lixão 

Nossa Senhora do 

Socorro – SE 
Loteamento particular 2011 Lixão 

Fortaleza – CE Bairro Monte Castelo 2011 Lixão 

São Paulo – SP Shopping Center Norte 2011 Lixão 

Manaus – AM Parque Público 2011 Lixão  

Mauá – SP Condomínio Mauá 2011 Lixão Industrial 

São Luís – MA Shopping São Luiz 2011 Lixão do Jacarati 

Valparaíso – GO Conjunto Habitacional 2010 
Lixão de 

Valparaíso 

Niterói – RJ Morro do Bumba 2010 Lixão 

Goiânia – GO 
Residências em bairros 

adjacentes 
2010 Lixão 
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Além de áreas relacionadas na Tabela 1, os municípios brasileiros, em maior ou menor 

intensidade, sofrem com a destinação irregular dos seus resíduos. 

De acordo com Sánchez (1998), existem quatro grandes problemas gerados por áreas 

contaminadas:  

 • existência de riscos à segurança das pessoas e das propriedades;  

• riscos à saúde pública e dos ecossistemas;  

• restrições ao desenvolvimento urbano; e  

• redução do valor imobiliário das propriedades.  

“A avaliação de locais contaminados pela disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos, 

em que pese a sua relevância para a saúde pública e o ambiente, ainda é pouco praticada no 

Brasil. De forma geral, nos países onde a disposição de resíduos é feita de forma indiscriminada 

no solo, é comum que, em conjunto com os resíduos domiciliares sejam encontrados resíduos 

de origem industrial, agravando os riscos de contaminação ambiental” (RITTER, 2011). 

Mesmo diante dos sérios riscos à saúde e à contaminação do meio ambiente, a bibliografia 

científica sobre o tema é escassa, especialmente no que diz respeito a avaliação da geração, 

migração e concentração de biogás em solos contaminados por RSU. 

Mais do que um tema de caráter científico, a questão da identificação, monitoramento e 

recuperação de áreas contaminadas pela disposição inadequada de RSU passa a ser um tema de 

discussão de interesse público pelo seu amplo impacto na segurança da saúde humana e no meio 

ambiente.  

 

 

1.3. Objetivos 

Geral 

Fazer o diagnóstico geoambiental referente a geração de biogás em uma área utilizada como 

depósito irregular de resíduos sólidos urbanos, onde se pretende implantar um conjunto 

habitacional popular. 
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Específicos 

- Identificar e quantificar a presença de biogás no subsolo, elaborando mapa de risco; 

- Estimar a idade do resíduo depositado no terreno por meio do teor de sólidos voláteis; 

- Avaliar a ocorrência de recalque do terreno por meio de comparação entre os levantamentos 

topográficos ao longo do tempo. 

 

1.4. Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação está dividida em cinco capítulos. 

O Capítulo 1 introduz o assunto que será abordado neste trabalho abordando temas como 

crescimento populacional, uso e ocupação desordenada no solo e impactos ambientais da 

disposição inadequada dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). 

O Capítulo 2 apresenta a revisão bibliográfica sobre propriedades geotécnicas dos resíduos 

sólidos urbanos, biodegradação dos resíduos orgânicos e geração de biogás, riscos de 

construções assentes em subsolos contaminados com RSU, estudos de caso no mundo e no 

Brasil, legislação referente aos temas abordados. 

O Capítulo 3 apresenta o histórico e a descrição do local de estudo, materiais e os métodos 

empregados nos ensaios de campo e laboratório realizados 

O Capítulo 4 apresenta e discute os resultados dos ensaios realizados durante o período de 

estudo do terreno do projeto Conjunto Habitacional Vila Independência. 

O Capítulo 5 apresenta as conclusões desta pesquisa e sugestões para trabalhos futuros. 



22 

 

Capítulo 02 – Revisão Bibliográfica 
 

2.1. Gerenciamento e Destino Final do RSU no Brasil  

O problema da geração e destinação de RSU no Brasil vem sendo um grande desafio para 

governos, empresas e sociedade. Isto se deve às alterações na qualidade de vida e saúde da 

população, à falta de infraestrutura e de serviços na área de saneamento básico (incluindo o 

sistema de gestão de resíduos sólidos) e aos impactos negativos que atingem direta ou 

indiretamente o meio ambiente e economia. Tal fato também tem sido fortemente abordado 

após o lançamento da Política Nacional de Resíduos Sólidos no ano de 2010. 

Conforme os dados apresentados pela ABRELPE (2012), a geração per capita média de RSU 

no Brasil foi de1,107 kg/habitante-dia e a geração de RSU total no ano de 2012 no Brasil foi de 

62.730.096t/ano. Comparando com os dados de 2011 (61.936.368t/ano), verificou-se um 

crescimento de 1,3% (2011- 2012), conflitante com a taxa de crescimento da população, que 

foi de 0,9% neste mesmo período. Entretanto, conforme Jucá (2012), comparando com os dados 

de crescimento econômico do País (com base no PIB nacional) nos últimos anos, percebe-se 

que pode existir alguma correlação pois o crescimento do PIB entre os anos de 2009-2010 foi 

de 7,5% e entre os anos de 2010-2011 foi de 2,7%. 

Segundo a ABRELPE, 2012 a situação da destinação final dos RSU no Brasil manteve-se 

inalterada em relação a 2011, conforme indicado na Figura 2. O índice de 58% correspondente 

à destinação final adequada no ano de 2012 permanece significativo, porém a quantidade de 

RSU destinada inadequadamente cresceu em relação ao ano anterior, totalizando 23,7 milhões 

de toneladas que seguiram para lixões ou aterros controlados, que do ponto de vista ambiental 

pouco se diferenciam dos lixões, pois não possuem o conjunto de sistemas necessários para a 

proteção do meio ambiente e da saúde pública. 

O Brasil atualmente possui metas a serem atingidas conforme estabelecido na Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (Lei Nº 12.305/2010), no qual se espera que ocorra a eliminação dos lixões 

e aterros controlados até o ano de 2014. Contudo os esforços no sentido de adequação dos 

municípios são lentos e não atenderam, em sua grande maioria, ao previsto na legislação.  

 

 

 



23 

 

Figura 2: Destinação final dos RSU coletados no Brasil.  

 

Fonte: ABRELPE, 2012. 

 

 

2.2. Biodegradação dos Resíduos Urbanos e Geração de Biogás 

“Um aterro de resíduos sólidos urbanos (RSU) é um sistema dinâmico que envolve reações 

metabólicas formando um sistema complexo, sob a influência de agentes naturais (clima e 

microrganismos) e mecanismos químicos, físicos e microbiológicos. O conjunto desses 

fenômenos conduz à geração de metabólitos líquidos e gasosos além do carreamento pela água 

de moléculas orgânicas e inorgânicas diversas através de mecanismos físicos como a advecção, 

difusão e dispersão mecânica, originando assim o biogás e o lixiviado” (FIRMO, 2013). 

Segundo Gomes (1989) apud Monteiro (2003,) através da determinação do teor de sólidos 

voláteis estima-se  a quantidade de matéria orgânica existente no resíduo sólido. Portanto, esse 

parâmetro pode ser um indicador de degradabilidade dos RSU ao longo do tempo. Um alto 

percentual de Sólidos Totais Voláteis (STV) indica a presença considerável de matéria orgânica 

a ser degradada, do mesmo modo que baixos valores indicam que o resíduo já passou por um 

processo acentuado de degradação (MEIRA, 2009). 
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2.2.1. Fases da Biodegradação dos RSU 

A biodegradação dos RSU se inicia já durante o seu armazenamento para coleta municipal por 

meio da atividade das bactérias aeróbias e fungos. Após sua disposição em aterro sanitário o 

processo de degradação avança caracterizando-se pelo elevado consumo de oxigênio. Tais 

condições proporcionam o desenvolvimento das bactérias anaeróbias que serão responsáveis 

pela continuidade da degradação dos resíduos e pela geração do biogás. 

Este processo em aterros sanitários já foi foco de estudo de diversos autores em várias partes 

do mundo. Entretanto a degradação dos RSU em menores volumes dispostos maneira 

heterogênea e dispersa em um subsolo, ainda não foi especificamente foco de estudos. 

Deste modo, para efeito de revisão da literatura, serão consideradas e descritas as fases da 

degradação dos RSU em aterros sanitários, que servirá como referência para comparação neste 

trabalho, devido a não disponibilidade de bibliografia para as condições específicas do ambiente 

em questão. 

A seguir o processo da decomposição biológica do RSU está apresentado em quatro fases 

baseado no trabalho de Alves (2008), que resume as fases da degradação dos resíduos sólidos 

baseada em diversos trabalhos (FARQUAR & ROVERS, 1973 apud PAES,2003; POHLAND 

& GOULD, 1986; MERBACH Jr, 1989) e em conteúdo disponível no site da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA): 

Fase I – Aeróbia: Inicia-se com uma predominância de fungos e bactérias, dada a presença de 

oxigênio, difundido no meio da massa sólida, que pode durar até 2 (duas) semanas, em função 

da presença de oxigênio livre nos interstícios do lixo. Após este período, passam a vigorar as 

condições anaeróbias. A atividade dos microrganismos leva a produção de dióxido de carbono 

(CO2) e água (H2O), ao consumo de oxigênio e a elevação da temperatura, que pode chegar até 

75°C. 

Fase II – Anaeróbia não metanogênica: Nesta fase, começam a predominar as condições 

anaeróbias com um aumento significativo na produção de dióxido de carbono e hidrogênio 

pelos microrganismos anaeróbios facultativos. A glicose da primeira fase é metabolizada por 

esse grupo. Ocorre a formação de ácidos com consequente diminuição do pH e simultaneamente 

se observa acentuado decréscimo de oxigênio livre que tende a zero. 

Fase III – Anaeróbia metanogênica (instável): Neste terceiro estágio, ocorre a estabilização da 

matéria orgânica, onde bactérias estritamente anaeróbias, conhecidas como metanogênicas, 
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utilizam as substâncias formadas na fase anterior como substrato, para produzir metano CH4, 

CO2 e H2O. Esta etapa pode durar até 2 (dois) anos, sendo que a velocidade de reprodução das 

bactérias metanogênicas, ainda é inferior à das bactérias acidogênicas. 

Fase IV – Anaeróbia Metanogênica Estável: Nesta fase, o crescimento das bactérias 

metanogênicas é maior, possibilitando uma relação constante de CH4:CO2 próximo a 60%:37%. 

Esta etapa pode durar até trinta anos, e o pH do meio situa-se na faixa de 6,8 a 7,2. 

É importante ressaltar que os valores de temperatura e pH mencionados, bem como outros 

parâmetros que não foram aqui relacionados, podem apresentar variações de acordo com a 

composição massa de resíduos e o clima em que o aterro está inserido.  

 

2.2.2. Biogás 

O estudo de caso a que este trabalho se dedica refere-se a um solo contaminado por disposição 

inadequada de RSU. Contudo a bibliografia referente a este assunto específico é escassa, sendo 

encontrado com mais facilidade dados e estudos referentes a aterros sanitários e lixões, os quais 

apresentam análises referente a parâmetros dos resíduos (tais como pH, sólidos voláteis e 

condutividade) e a geração de biogás, que é o foco deste estudo. 

O biogás é composto por vários gases, principalmente dióxido de carbono e metano. O metano 

é considerado um gás de efeito estufa (GEE), sendo este de grande relevância ambiental e 

econômica, principalmente por ser combustível, o que permite seu aproveitamento energético. 

Entretanto no que diz respeito a saúde humana, estes gases podem apresentar riscos de 

inflamabilidade e toxicidade. 

Segundo Alves (2008) o potencial de geração de biogás a partir da degradação de resíduos em 

aterros pode chegar a 300-400 m3/ton de resíduos, porém este depende de diversos fatores como 

composição dos resíduos, disponibilidade de nutrientes para os microrganismos, pH, condições 

climáticas, entre outros. 

Segundo Tchobanoglous et al., (1993), os processos que influenciam diretamente na geração 

de biogás e de lixiviado em aterros incluem (1) a decomposição de compostos orgânicos; (2) a 

dissolução e arraste de materiais e de produtos de conversão biológica por líquidos que se 

infiltram e percolam pelos resíduos; (3) a evaporação de compostos químicos e de água no gás 

do aterro; (4) a absorção de compostos orgânicos voláteis e semivoláteis no material aterrado e 

ainda (5) reações de oxidação-redução que afetam metais e a complexação desses.  
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Conforme ICLEI (2009), um dos principais produtos finais da decomposição da matéria 

orgânica presente nos RSU é o biogás, uma mistura de gases comumente drenada e queimada 

nos aterros sanitários. Sua composição será determinada por diferentes fatores relativos aos 

resíduos, como: composição, estágio de decomposição, natureza, umidade, estado físico, além 

de condições do meio. Em termos gerais, a composição aproximada do biogás gerado em aterros 

pode ser apresentada conforme a Tabela 2: 

Tabela 2: Composição do biogás gerado em aterros. Fonte: (adaptado) Cetesb, 2006. 

COMPONENTE FÓRMULAQUÍMICA QUANTIDADE APROXIMADA 

Metano CH4 40 – 70% 

Dióxido de carbono CO2 25 – 50% 

Hidrogênio H2 0 – 1% 

Gás sulfídrico H2S 0 – 3% 

Oxigênio O2 0 – 2% 

Amoníaco NH3 0 – 1% 

Nitrogênio N2 0 – 7% 

 

As diferenças existentes entre as concentrações de gás metano e dióxido de carbono, principais 

gases gerados da biodecomposição dos resíduos sólidos, estão ligadas também as características dos 

gases, conforme representado no quadro da Figura 3. O dióxido de carbono tem como propriedade 

a grande solubilidade, ao contrário do gás metano (AIRES, 2013).  

Figura 3: Composição típica do biogás em aterros. 

 

Fonte: Tchobanoglous et. al., 1993 apud Aires, 2013. 
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Enquanto alguns constituintes se fazem presentes em grandes quantidades, outros apenas se 

constituem em elementos traços. De maneira geral, os constituintes principais são aqueles que 

juntos representam quase a totalidade (99%) dos gases encontrados nos aterros, como o CH4 e 

CO2 (ALVES, 2008). A Figura 4 apresenta uma análise dos principais gases gerados ao longo 

das fases de degradação, bem como o tempo médio de duração das fases. 

Figura 4: Fases de degradação e parâmetros indicadores da estabilização da matéria orgânica 

em depósitos de resíduos. 

 

Fonte: Gandolla, 2007. 

 

2.2.3. Parâmetros que influenciam na biodegradabilidade dos RSU 

Os resíduos sólidos urbanos (RSU), semelhantemente aos solos, consistem em um meio 

composto por diversos materiais de três fases: sólida, líquida e gasosa. A velocidade de 

degradação dos resíduos depende da composição do material, que varia espacialmente e 

temporalmente em um aterro, ao longo do tempo. 

A decomposição dos RSU pode ser dada em ambiente aeróbio (presença de O2) ou anaeróbio 

(ausência de O2). Diversos estudos apontam parâmetros que caracterizam o potencial de 

degradação bem como a fase em que se encontra a decomposição da massa de resíduos. Neste 
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estudo serão analisados: teor de sólidos voláteis, teor de umidade, pH, condutividade e 

temperatura. 

 

2.2.3.1. Ensaio do Potencial Bioquímico de Metano  

Para a determinação do potencial de geração de gases em um aterro de resíduos sólidos existem 

formulações teóricas e experimentais (JUCÁ, 2005). De acordo com Alves (2008), tais 

formulações podem ser aperfeiçoadas se utilizarem também os resíduos coletados no aterro em 

estudo para a realização de ensaio em laboratório do Potencial Bioquímico de Metano (BMP).   

Segundo Alves (2008), o ensaio BMP (Biochemical Methane Potential ou Potencial 

Bioquímico de Metano), consiste em avaliar a biodegradabilidade dos resíduos com base na 

produção total de biogás (composto por CH4, CO2 e outros) em condições ótimas, conhecendo 

a composição inicial dos resíduos e as condições de biodegradação a que estão submetidos. 

Com esses resultados, pode-se obter uma curva experimental da estimativa da geração de gás a 

partir de um determinado resíduo. 

Desde a década de 70 são reportados diversos trabalhos envolvendo a utilização do ensaio BMP, 

tendo sido adaptado por diversos autores para medir a biodegradabilidade de amostras sólidas, 

através de metodologias relativamente semelhantes. 

De maneira geral o procedimento consiste na utilização de uma pequena fração de resíduo 

sólido, previamente cortada e triturada, colocada em um frasco de vidro e inoculada com uma 

fração de lodo de digestor anaeróbio de estações de tratamento de esgoto (ETE). Dessa forma, 

será promovida a aceleração da degradação do lixo e mantida a viabilidade das bactérias 

metanogênicas. O ambiente é mantido em condição anaeróbia pela recirculação de uma mistura 

gasosa (CO2/N2) no recipiente. Em seguida, o frasco é incubado por um determinado período 

sob condições de temperatura pré-estabelecidas. O volume de gás produzido é monitorado por 

meio dos manômetros instalados nas tampas dos recipientes e a concentração de CH4 e CO2 é 

obtida por cromatografia gasosa (ALVES, 2008). 

Apesar de sua recorrente aplicação em diferentes trabalhos, é importante ressaltar que o ensaio 

BMP ainda não possui um procedimento de execução oficialmente padronizado. 
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2.2.3.2. Sólidos Voláteis 

A determinação de teor de sólidos voláteis (SV) permite a determinação do percentual de cinzas 

e indiretamente a quantidade de matéria carbonácea existente na amostra. A determinação do 

SV é de suma importância para o acompanhamento das alterações de propriedades físicas, 

químicas e biológicas da massa de lixo depositada no aterro (KNOCHENMUS et al., 1998). 

Ao submeter uma amostra a uma temperatura de calcinação de 650°C, a fração orgânica é 

oxidada ocorrendo perda de massa. O material que permanece após a calcinação é a fração 

inorgânica ou inerte (FIRMO, 2013). 

 

2.2.3.3. Teor de umidade 

O Teor de Umidade é um parâmetro apontado por diversos autores como um dos fatores críticos 

que afetam a biodegradação dos resíduos. Segundo Almeida (2007) a variação do percentual de 

água dos resíduos influencia em parâmetros associados ao seu comportamento mecânico e ao 

desenvolvimento e transporte de microrganismos participantes do processo de degradação da 

matéria orgânica.  

O teor de umidade dos RSU pode ser determinado pela Equação 2.1 com base no peso úmido 

(Pinicial) da amostra através da relação com a umidade em base seca (Pfinial), a seguir apresentada: 

𝑊𝑏ú𝑚𝑖𝑑𝑎 =
𝑃𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 −  𝑃𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝑃𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 𝑥 100% 

Equação 2.1 

Ressalta-se que as condições climáticas tais como índices pluviométricos e a taxa de 

evapotranspiração influem na variação do teor de umidade dos RSU. Para Palmizano & Barlaz, 

(1996) a faixa considerada ideal para os microrganismos anaeróbios decompositores de matéria 

orgânica, que se localiza entre 20 e 40%. 
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2.2.3.4. Potencial Hidrogeniônico (pH) 

“O Potencial Hidrogeniônico (pH) é um termo que expressa a intensidade da condição ácida ou 

básica de um determinado meio. É definido como cologaritmo decimal da concentração efetiva 

ou atividade dos íons hidrogênio. O padrão de potabilidade, em vigor no Brasil, preconiza uma 

faixa de pH entre 6,5 e 8,5. No âmbito do tratamento de águas residuárias e de lixiviado por 

processos químicos ou biológicos o pH deve ser mantido em faixas adequadas ao 

desenvolvimento das reações químicas ou bioquímicas do processo” (OLIVEIRA & 

FERNANDES, 2008). 

De acordo com Bastos (2011) a condutividade no principal parâmetro para o entendimento das 

fases de estabilização da matéria orgânica contida na massa de lixo presente em um aterro 

sanitário. 

A atividade do íon hidrogênio na fase aquosa é um aspecto ambiental crítico que afeta o balanço 

entre as várias populações de microrganismos, como também a atividade microbiana. Em 

função do pH e sua capacidade de crescimento no meio, os microrganismos podem ser 

classificados em acidófilos, neutrófilos ou basófilos. Os primeiros apresentam crescimento 

ótimo em meio com pH baixo, enquanto o último a taxa de crescimento ótima ocorre em meios 

alcalinos. A maioria dos microrganismos são classificados como neutrófilos, com melhor 

crescimento na faixa de pH próximo a 7 (GADELHA, 2005 apud MEIRA, 2009). 

Segundo Leite (2009) as bactérias metanogênicas são as mais sensíveis à variação do pH e sua 

faixa ótima varia de 6,5 a 7,6 para a digestão anaeróbia. Ainda de acordo com Bidone & 

Povinelli (1999), bruscas alterações do pH afetam consideravelmente as atividades dos 

microrganismos metanogênicos. 

 

2.2.3.5. Condutividade 

De acordo com Moraes (2008), a condutividade expressa a capacidade da água de conduzir 

corrente elétrica dependendo das concentrações iônicas e da temperatura, indicado a quantidade 

de sais dissolvidos. Deste modo, representa uma medida indireta da concentração de poluentes. 

Em geral, níveis superiores a 100μmho/cm indicam ambientes impactados. À medida que mais 

sólidos dissolvidos são adicionados, a condutividade da água aumenta, podendo indicar 

características corrosivas da água. 
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Bastos (2011) menciona em seu trabalho que a condutividade consiste, dentre outros expostos 

por diversos autores, no principal parâmetro para o entendimento das fases de estabilização da 

matéria orgânica contida na massa de lixo presente no aterro sanitário. 

Segundo a CETESB (1978) citada por Bastos (2011), este parâmetro condiciona-se com 

diversos fatores, entre eles: concentração total das substâncias ionizadas dissolvidas num meio 

aquoso, com a temperatura e com características intrínsecas dos íons: valência e concentrações, 

real e relativa de cada íon. 

Em águas cujos valores de pH se localizam nas faixas extremas (pH 9 ou pH 5), os valores de 

condutividade são devidos, apenas, às altas concentrações de poucos íons em solução, dentre 

os quais os mais frequentes são o H+ e o OH-. Águas destiladas geralmente possuem valores 

na faixa de 0,5 a 3 μmho/cm, e águas potáveis, entre 50 e 1500 μmho/cm. A determinação da 

condutividade pode ser feita através do método eletrométrico, utilizando-se, para isso, um 

condutivímetro digital portátil ou de bancada. Valores na faixa de 10000 –50000 μmho/cm ou 

menores que 10 μmho/cm podem ser difíceis de medir com os equipamentos eletrônicos usuais 

(APHA, 1998). 

A condutividade é citada por alguns autores como sendo um parâmetro importante para uma 

melhor compreensão das fases de estabilização da matéria orgânica em um aterro sanitário, e 

estudos realizados por Pohland & Harper (1985) tentam associar essas fases à medida da 

condutividade (SCHALCH, 1992apud ALCANTARA, 2007): 

• Fase de transição – 2450 a 3310 μmho/cm; 

• Formação de ácidos – 1600 a 1710 μmho/cm; 

• Metanogênica – 2900 a 7700 μmho/cm; 

• Maturação final – 1400 a 4500 μmho/cm. 

 

2.2.3.6. Temperatura 

A temperatura influencia diretamente na velocidade das reações químicas, bem como dos 

processos físicos do solo, variando no tempo e no espaço. Conforme Hillel (1998), a 

temperatura também determina as taxas de evaporação e aeração do solo. 
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De acordo com Bidone & Povinelli (1999), em aterros sanitários, incialmente ocorrem altas 

temperaturas devido a degradação aeróbia e anaeróbia da massa de resíduos, seguida de um 

declínio. No entanto, estudos realizados por Monteiro et al.(2002) indicaram temperaturas 

superiores a 60°C em algumas células do Aterro da Muribeca – PE (ALVES, 2008), já entre as 

fases metanogênicas e de maturação final.  

Considerando o caso de um solo contaminado por resíduos urbanos, o mesmo pode vir a 

apresentar inicialmente, em alguns pontos, características semelhantes a de um aterro sanitário, 

conforme o seu grau de contaminação e estágio de degradação dos resíduos. 

 

 

2.3. Riscos de construções assentes em subsolos contaminados com RSU  

O Ministério das Cidades aprovou a Portaria nº 140, em 5 de março de 2010, que conceitua 

áreas de risco como aquelas que apresentam risco geológico ou de insalubridade. Entre elas 

estão às submetidas a processos de erosão, solapamento, queda e rolamento de blocos de rocha, 

inundação; os terrenos que contém taludes, barrancos, declives acentuados, além de encostas 

sujeitas a desmoronamento. As glebas em que funcionaram lixões, áreas contaminadas ou 

poluídas, bem como, outras definidas pela Defesa Civil também são consideradas áreas de 

risco” (BRASIL, 2010). 

“As áreas contaminadas assumem uma maior importância quando facilitam a exposição da 

população às substâncias tóxicas nelas presentes, implicando, consequentemente, em riscos à 

saúde. Essa exposição está diretamente relacionada ao tipo de uso e à forma de ocupação que 

se faz do solo. Por isso, o conhecimento da dinâmica urbana adquire papel fundamental na 

avaliação e no gerenciamento do problema, pois pode favorecer riscos mesmo em situações 

onde as alterações do uso e ocupação do solo não tenham sido tão significativas” (VALENTIM, 

2007). 

De acordo com o Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB, a 

identificação e quantificação dos riscos, em uma determinada área contaminada, subsidiará a 

definição dos objetivos a serem atingidos na remediação e das medidas corretivas a serem 

adotadas. 
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2.3.1. Investigação da Área e Análise de Risco 

Segundo Lima e Silva (2005), a investigação geoambiental de áreas contaminadas é um 

processo que compreende a coleta e análise conjunta de dados como: (i) propriedades químicas 

e físico-químicas do meio geológico e dos contaminantes; (ii) estratigrafia do subsolo e regime 

hidrogeológico da área; (iii) magnitude, natureza e extensão da contaminação do solo, da água 

subterrânea e da água superficial. Estas informações podem ser obtidas através de métodos 

diretos de investigação como: sondagens de reconhecimento do subsolo, através do uso de 

ferramentas como o SPT (Standard Penetration Test), e sondagens a trado; ensaios de campo e 

de laboratório para determinar parâmetros hidrogeológicos (condutividade hidráulica e 

porosidade, etc.), análises laboratoriais para a definição da granulometria e composição 

mineralógica dos solos; instalação de drenos e poços de monitoramento para traçar o regime 

hidrogeológico da área e também para a retirada de amostras da água subterrânea; análises 

químicas e físico-químicas do solo e da água superficial e subterrânea.   

De acordo com a CETESB (2011) a necessidade da realização da avaliação de risco, para uma 

área contaminada, está associada fundamentalmente aos seguintes aspectos: 

 Proteção à saúde humana; 

 Determinação do nível de remediação ambiental necessário; 

 Estabelecimento de metas de remediação; 

 Avaliação da viabilidade técnica da remediação; 

 Determinação dos benefícios associados ao processo de remediação; 

 Priorização de áreas contaminadas; 

 Priorização de alocação de recursos; 

 Gerenciamento ambiental integrado. 

Esta metodologia é esquematicamente ilustrada pela Figura 5 a seguir: 
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Figura 5: Metodologia para avaliação de risco em áreas contaminadas. Retirado de: Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas. 

 

Fonte: CETESB, 2001. 

 

2.3.2. Riscos à saúde humana 

A não identificação prévia dos riscos de acidentes em áreas contaminadas para a construção 

prédios residenciais, e ou comerciais, sobre áreas receptoras de lixo, tem causado um 

perceptível aumento no número de casos de evacuação de condomínios e interdição de  
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espaços públicos em diversos estados do país, destacando-se em número e gravidade de 

ocorrências no Estado de São Paulo. 

Tchobanoglous et al. (1993), citado por Aires (2013), apresentam uma composição típica para o 

biogás gerado em aterros conforme mostra a Figura 6, onde se observa que, em termos quantitativos, 

o metano e o dióxido de carbono são os principais gases resultantes do processo de bioestabilização 

da matéria orgânica sob condições anaeróbias. 

Figura 6: Propriedades de alguns gases existentes em aterros sanitários. 

 

Fonte: Tchobanoglous et. al., 1993 apud Aires, 2013. 

Segundo Marinho (2009), os perigos associados com a presença de biogás no subsolo 

podem ser resumidos da seguinte forma: 

 Perigo de combustão (CH4) nos pontos de emissão concentrada para a atmosfera ou 

espaços abertos (por exemplo, rachaduras no solo), com chama azulada, pouco visível 

à luz do dia. 

 Perigo de explosão (CH4) em locais fechados que apresentem concentrações entre 5 e 

15% de CH4 em volume, com pressões de até 8 bar. 

 Perigo de asfixia (CO2) com concentrações acima de 3% em volume durante 

determinadas horas ou mais de 6% em volume durante algumas dezenas de minutos. 

Em casas e locais de trabalho, a concentração em volume não deve exceder 0,5% e em 

escolas 0,15%.  

Ainda, as fontes de contaminação podem ser entendidas como: 

 Fonte Primária de Contaminação 
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Área ou ponto onde ocorreu ou está ocorrendo o evento de contaminação ambiental 

(vazamentos em tanques ou tubulações, derrames propositais ou acidentais, descarte de 

resíduos, infiltração de despejos ou emissões atmosféricas). 

 Fonte Secundária de Contaminação 

Parte do meio físico contaminado que atua como fonte secundária de contaminação para outra 

parte do meio físico, considerada no estudo de avaliação de risco. Como exemplos temos: solo 

contaminado por chumbo que é lixiviado para as águas subterrâneas; águas subterrâneas 

contaminadas que geram vapores de substâncias voláteis para a zona não saturada. 

 

2.3.3. Ricos às edificações 

As edificações construídas em qualquer sítio estão sujeitas a interação com o meio ambiente o 

que, ao longo do tempo, pode ocasionar patologias as mesmas. A acomodação do solo a carga 

da edificação também é outro fator inerente as construções, o qual é tradicionalmente estimado 

por meio de cálculos específicos baseado nas características do solo, magnitude da carga, tipo 

de fundação, entre outros fatores. 

Entretanto solos contaminados por RSU apresentam características consideravelmente distintas 

das tradicionalmente estudadas tais como: substâncias tóxicas, elevadas cargas orgânicas, 

produção de lixiviado e biogás. Assim, estes apresentam-se como ambientes mais agressivos as 

edificações e com características as quais a maioria dos engenheiros brasileiros não estão 

familiarizados. Além dos riscos de explosão outros dois tipos de problemas podem ocorrer com 

mais frequência: 

 

a. Recalques Diferenciais  

A degradação da massa de resíduos ocorre de maneira heterogênea, variando conforme as 

concentrações de matéria orgânica e a umidade nas regiões do subsolo, o que consequentemente 

causa reacomodações variáveis ao longo do terreno. Estas alterações, na maioria das vezes, são 

percebidas por meio de rachaduras e trincas nas paredes, neste estágio a estrutura da edificação 

geralmente já está bastante comprometida. 
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b. Carbonatação do Concreto 

Esta é uma patologia relativamente comum nos centros urbanos e industriais onde há uma maior 

concentração de poluentes, em especial, concentrações mais elevadas de dióxido de carbono 

(CO2) na atmosfera. 

Figueiredo (2005) define carbonatação como: “[...] um processo físico-químico de 

neutralização da fase líquida intersticial do concreto, saturada de hidróxido de cálcio e de outros 

compostos alcalinos hidratados” (FIGUEIREDO, 2005, p. 829). 

A carbonatação ocorre quando o dióxido de carbono (CO2), do ar ou em água agressivas, se 

combina com o hidróxido de cálcio (Ca(OH)2), formando o carbonato de cálcio (CaCO3), 

insolúvel. Este processo faz cair o pH da solução de equilíbrio de 12,5 para 9,4, que é o pH que 

precipita este composto (SILVA, 1995). 

De acordo com Polito (2006), “normalmente a carbonatação é condição essencial para o início 

da corrosão da armadura no interior do concreto”. Diversos autores concordam que a redução 

dos valores de pH encontrados devido ao processo de carbonatação, mesmo que ligeiramente 

distintos, são capazes de expor a peça a corrosão da armadura. 

Uma característica da carbonatação é a existência de uma “frente” de avanço, que divide duas 

áreas de pH muito diferentes, uma com pH em torno de 8 e outra com pH acima de 12. Essa 

frente de carbonatação avança progressivamente em direção ao interior do concreto, conforme 

esquema da Figura 7. 

Figura 7: Representação do avanço da frente de carbonatação. 

 

Fonte: TULA, 2000 (apud CARMONA, 2005). 
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Segundo Emmons (1993), o ar comum (ar puro) possui 0,03% de concentração de CO2. Para 

Rodrigues (1998), quantidade suficiente para provocar a carbonatação. (apud Polito, 2006). 

Ainda de acordo com Helene (1995) citado por Figueiredo (2005), o ar com concentrações 

acima de 0,03% deve ser classificado como de agressividade muito forte. 

 

2.4. Estudos de caso no mundo e no Brasil  

Aqui serão brevemente apresentados alguns estudos de caso de áreas contaminadas por resíduos 

urbanos, disponíveis em diversos sites, de órgãos ambientais à de notícias, da internet, as ações 

de controle, monitoramento e recuperação. 

 

2.4.1. Brasil 

Considerável parcela dos municípios brasileiros permanece realizando a destinação inadequada 

de seus resíduos mesmo após os quatro anos de prazo para adequação instituído pela PNRS 

(2010). Enquanto isso cresce o número de casos de problemas em construções assentes em 

terrenos contaminados por esta prática. 

 

2.4.1.1. Condomínio Barão de Mauá 

O Conjunto Residencial Barão de Mauá (Estado de São Paulo), localizado no Parque São 

Vicente, no município de Mauá é uma área contaminada por compostos orgânicos e 

inorgânicos, alguns deles voláteis, entre eles o benzeno, clorobenzeno, trimetilbelzeno e decano 

(Figura 8). Foi implantado em terreno pertencente à empresa de amortecedores Cofap, o qual 

havia sido aterrado com resíduos sólidos industriais, predominantemente areias de fundição. 

Como não havia controle da área pelos proprietários, outras substâncias tóxicas, de origem 

desconhecida, foram ali sendo depositadas inadequadamente. 

Em abril de 2000, tal contaminação do solo culminou em um acidente do trabalho envolvendo 

dois homens realizavam serviços destinados à manutenção de uma bomba d’água no subsolo. 

Houve explosão seguida de um incêndio que culminou na morte do primeiro e em queimaduras 

de 3o grau e deformidade permanente no segundo. Foi instaurando um inquérito policial na 4ª 

Vara da Comarca de Mauá, inicialmente, para investigação do caso 
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Nem todos os edifícios foram construídos sobre os resíduos; a maioria foi implantado em 

terreno que não sofreu contaminação. 

Figura 8: Delimitação da área contendo resíduos industriais. 

 

Fonte: http://www.cetesb.sp.gov.br/, visitado em 08/08/2014. 

Para a investigação da área foram realizadas as seguintes exigências técnicas: 

- monitoramento de índices de explosividade; 

- ventilação forçada dos espaços fechados; 

- monitoramento da qualidade do ar na área do condomínio; 

- proibição do uso das águas subterrâneas; 

- monitoramento da qualidade da água de abastecimento público fornecida aos edifícios; 

- cobertura dos resíduos expostos com material inerte; 

- realização de investigação detalhada, para delimitação, caracterização e quantificação dos 

resíduos depositados e da contaminação do solo e das águas subterrâneas; 

- realização de avaliação de risco à saúde; 

- adequação dos playgrounds, posicionando-os sobre uma camada de argila compactada; 

- extração forçada de vapores e gases do subsolo, com monitoramento da eficiência do sistema 

de tratamento dos gases coletados; 

- apresentação de projeto destinado à remoção dos bolsões de materiais orgânicos geradores de 

gases e vapores; 

- implantação de medidas para remediação das plumas de contaminação das águas subterrâneas 

mapeadas no local (Figura 9). 
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Figura 9: Medidas implantadas. 
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Fonte: http://www.cetesb.sp.gov.br/, visitado em 08/08/2014. 

 

Em agosto de 2012, após analisar o plano de recuperação ambiental apresentado pela COFAP, 

a CETESB concluiu que as incertezas associadas à caracterização dos resíduos e à extensão e 

composição das plumas de gases presentes no subsolo, não permitem a implantação imediata 

do conjunto de medidas contidas no plano. No entanto, a Agência admite a implantação de parte 

das medidas de intervenção propostas em vista de sua ação na redução da exposição dos 

moradores. 

Dentre essas medidas estão os sistemas destinados à extração dos vapores abaixo dos edifícios 

e ao tratamento das águas subterrâneas em parte da área (air sparging), a ampliação e adequação 

do sistema de extração de vapores do subsolo (SVE) e a adequação da camada de solo de 

recobrimento dos resíduos. 

 A CETESB também admitiu a implantação, em caráter experimental, das técnicas propostas 

ao tratamento dos resíduos (Jet Grouting e Estabilização Aeróbia in situ). Essas técnicas 

deverão ser aplicadas em locais em que não haja moradores nas proximidades e, se comprovada 

sua eficiência e eficácia, poderão ser aplicadas no restante da área. 

Em reunião com o Ministério Público Estadual, a CETESB apresentou esclarecimentos a 

respeito de suas conclusões acerca do Plano apresentado pela Cofap e pela manutenção de sua 

posição acerca da remoção dos moradores dos apartamentos dos blocos edificados na área onde 

se encontra a massa de resíduos, em vista das incertezas ainda existentes quanto à investigação 

desses locais e aos riscos potenciais existentes. 
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2.4.1.2. Praça Victor Civita 

(Texto adaptado, retirado de http://pracavictorcivita.org.br/conceito/linha-do-tempo/, em 

08/08/2014 as 20:43h).  

A Praça Victor Civita, localizada na Rua Sumidouro no bairro de Pinheiros São Paulo-SP, 

ocupa o lugar do antigo Incinerador Pinheiros que funcionou no local durante 40 anos. De 1949 

a 1989, cerca de 200 toneladas de lixo foram queimadas diariamente em suas duas câmaras de 

combustão ou “fornalhas”. A chaminé de 42 metros eliminava fumaça e pequenas partículas 

que prejudicavam a saúde dos moradores da região. 

Nas primeiras décadas de funcionamento, o Incinerador processava apenas resíduos 

domiciliares da zona oeste de São Paulo. Nos anos 70, passou a queimar uma quantidade 

expressiva de “lixo especial” – como, por exemplo, animais mortos, podas de jardim, móveis 

abandonados, papel moeda-fora de circulação e documentos. Foi nessa mesma década que a 

cidade de São Paulo passou a contar com a coleta regular do lixo hospitalar, cuja queima pode 

liberar poluentes perigosos, como as dioxinas e os furanos. 

Com a desativação do incinerador em 1980, o terreno passou a abrigar três cooperativas de 

triagem de material reciclável. Além disso, duas construções foram erguidas no local para 

abrigar a Secretaria de Saúde da Subprefeitura de Pinheiros.  

Em 2002, a Prefeitura de São Paulo anunciou a criação de vários parques na cidade, incluindo 

o então denominado Parque Sumidouro. Junto à Secretaria Municipal do Verde e Meio 

Ambiente e com o apoio da Agência Alemã de Cooperação Técnica (GTZ), a CETESB realizou 

as primeiras análises químicas do solo e do prédio do incinerador, confirmando a presença de 

resíduos contaminantes acima dos padrões estabelecidos como seguros. Com a implantação do 

projeto “Gestão Ambiental Urbana – Modelo de Gerenciamento de Recuperação de Áreas 

Degradadas por Contaminação” na cidade de São Paulo, a Empresa Brasileira de Pesquisas 

Agropecuárias (Embrapa) avaliou a área do antigo incinerador e recomendou a retirada de 

algumas espécies de frutos comestíveis. 

Sob a coordenação da Subprefeitura de Pinheiros e da Empresa Municipal de Urbanização 

(Emurb), teve início efetivo o plano de recuperação da área e do prédio do antigo incinerador. 

A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente e a CETESB realizaram 52 sondagens no terreno 
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da Praça. As análises confirmam a presença de cinzas e metais pesados em toda a área, resultado 

da queima de resíduos.  

No final do ano, foram concluídas as obras de raspagem das alvenarias do incinerador para 

descontaminação do prédio. Sessenta e seis toneladas de resíduos retirados do local foram 

enviadas para um aterro Classe I, para detritos perigosos. 

O terreno foi recoberto por uma camada de 50 cm de terra limpa, reformou-se o prédio do antigo 

incinerador, o deck de madeira foi instalado, plantaram-se jardins suspensos e as obras 

estruturais foram finalizadas. A Praça Victor Civita foi oficialmente entregue à comunidade em 

novembro de 2008. Hoje a praça é um espaço verde público que abriga diversos eventos 

socioculturais.  

 

2.4.2. Mundo (Aterros no Norte da Itália) 

O passivo ambiental devido a destinação inadequada dos resíduos sólidos não é exclusividade 

dos países subdesenvolvidos. Até poucas décadas países ricos como os Estados Unidos e países 

Europeus destinavam seus resíduos em aterros controlados, o que não fornece nenhuma 

estrutura de controle ambiental tais como impermeabilização das células, coleta e tratamento 

de lixiviado e drenagem do biogás. Fora esta questão, ainda soma-se os estudos que identificam 

contaminação devido a percolação de lixiviados e gases em áreas adjacentes a aterros sanitários, 

mesmo com projetos de engenharia ambiental. 

Este tópico vem apresentar um resumo dos estudos de caso realizados por GANDOLLA et al. 

(2002) no norte da Itália referente ao monitoramento de áreas próximas a aterros de resíduos 

sólidos (Landfill Gas Migration in the Subsoil: Experiences of Control and Remediation), que 

apresentam impactos ambientais devido à migração do biogás no subsolo.  

A migração de biogás para fora dos aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos é um 

problema bastante comum. De acordo com Gandolla (2002), as migrações ocorrem com muita 

frequência, mesmo nos mais modernos aterros sanitários. Pois, apesar de acreditar-se que o 

aterro está eficientemente isolado do meio ambiente, é o que ocorre na maioria dos aterros 

existentes. 

As paredes dos aterros normalmente são o seu ponto mais fraco: tanto no projeto quanto na 

construção, de fato, é dada ênfase a proteção do subsolo e ao reforço da parte inferior das 

células. Como consequência, inúmeros revestimentos de paredes se rompem todos os dias em 
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aterros em todo o mundo. Além disso, os novos aterros compactados tendem a se estender 

horizontalmente, aumentando a permeabilidade aos fluidos (tanto líquidos e gasosos) dos 

resíduos neste sentido.  

As falhas nos revestimentos de paredes resultam na migração de biogás para fora do aterro, se 

ocorrer uma ou mais das seguintes condições:  

 o solo natural fora dos limites do aterro oferece uma possível rota de migração devido 

às camadas permeáveis não saturadas (acima do lençol freático);  

 o sistema de drenagem do biogás do aterro sanitário não é suficiente para compensar a 

pressão positiva causada pela produção de biogás, nas porções periféricas da massa de 

resíduos. 

Uma vez que é produzido, o biogás não se acumula dentro do aterro. Se não estiver sendo 

drenado sob controle, este vai simplesmente escapar quer através da superfície, ou pelas laterais 

do depósito. 

O biogás que escapa através da superfície do aterro contribui para o efeito estufa e emissão odor 

característico. Caso ocorra a migração lateral, esta pode constituir um grave perigo a saúde 

humana e a propriedades adjacentes, pelo acúmulo em ambientes confinados onde produz riscos 

de asfixia, incêndio ou explosões. Casos de morte por asfixia e de acidentes envolvendo 

explosões de gases provenientes de aterros vem sendo relatado por jornais diversas vezes nos 

últimos anos. 

 

2.4.2.1. Aterro 1 

Este aterro foi aberto em 1974 e encerrado após oito anos de operação em 1981, onde recebeu 

2.800.00 toneladas de lixo, antes de entrar em vigor as leis referentes a segurança ambiental em 

aterros sanitários na Itália. Assim, o referido aterro foi na verdade um lixão, pois não havia, 

inicialmente, sistemas de controle como impermeabilização do solo, drenagem e tratamento de 

chorume e gases. 

Dois anos após o encerramento da disposição de resíduos no local, tiveram início as 

reclamações em áreas distantes do aterro sobre o mau cheiro no mesmo período que ocorreram 

acidentes com pequenas explosões na rede de esgoto ao longo da rodovia que fica ao leste do 

aterro e também em alguns prédios ao norte da mesma. 
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Uma termografia foi realizada em 1984 e apontou anomalias térmicas em torno do aterro 

(Figura 10). 

Figura 10: Resultados da termografia aérea realizada em 1984 sobre o Aterro 1 e da detecção 

de biogás no nível do solo, fora dos limites do aterro. 

 

Fonte: GANDOLA, 2002. 

Foram realizados ensaios no nível do terreno por meio dos quais foi confirmada a presença de 

biogás nas áreas investigadas. Logo, um sistema de drenagem foi construído em 1984 para 

tentar minimizar os odores e principalmente os riscos de novos acidentes, entretanto este foi 

insuficiente. A Figura 11 representa a curva da produção de biogás esperada para o Aterro 1. 

 

 

 

 

 

Figura 11: Curva da produção de biogás esperada para o Aterro 1. O ponto vermelho 

corresponde à porção de biogás que foi extraído e queimado no momento em que o termografia 

aérea foi realizada. 
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Fonte: GANDOLA, 2002. 

 

2.4.2.2. Aterro 2 

Este aterro operou durante os anos de 1982 e 1994, sendo as informações deste relato do ano 

de 1993, quando os efeitos da migração do biogás se tornaram evidentes fora do aterro.  

A parte mais antiga do aterro (nordeste) foi preenchida antes de sancionar a primeira lei italiana 

sobre do aterro sanitário, esta não conta com sistema de impermeabilização, drenagem 

lixiviados e sistema de extração de biogás. Contudo, a maior parte do aterro foi provida de uma 

rede de coleta de chorume. O revestimento inferior consistiu de 1 m de argila compactada e um 

revestimento de membrana flexível. Nas encostas muito inclinadas, foram colocadas duas 

geomembranas separados por uma manta geotêxtil. 

Apesar deste sistema de impermeabilização e drenagem nenhum sistema de drenagem de biogás 

foi inicialmente implantado, o que era um procedimento comum na Itália o perfuramento de 

poços de drenagem após o preenchimento completo de cada porção do aterro.  

Para grandes aterros como este, porém, tal prática resulta em um atraso perigoso na ativação de 

um sistema eficiente de extração de gás. Além disso, os poços perfurados "a posteriori" sempre 

apresentam problemas operacionais por não estarem conectados ao sistema de drenagem sendo 

rapidamente preenchidos por chorume. 
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Figuras 9 e 10 referem-se ao ano antes do aterro foi encerrado após receber 2.700.000 toneladas 

de RSU durante 12 anos de operação. Neste período o sistema de drenagem de biogás havia 

sido implantado apenas na parte mais antiga do aterro. Assim, teve início um processo de 

migração de biogás, especialmente a partir da parte mais recente do aterro (sudoeste). 

Uma explosão ocorreu durante a amostragem de água subterrânea de um poço de 

monitoramento de 300 m ao sul do aterro (a termografia da Figura 9 delimita o local do poço a 

oeste da estrada de ferro apresentando uma clara anomalia térmica). Biogás em concentrações 

acima dos limites de segurança foram também detectadas em alguns edifícios ao nível do solo, 

a cerca de 100 m oeste do aterro, e na rede de energia elétrica e de telefone nesta mesma área.   

Pontos de elevadas concentrações de gases foram revelados mais ao sul do que se esperava, e 

sucessivas análises no local confirmaram a presença de biogás e danos a vegetação quase 1 km 

de distância dos limites do aterro. 

Figura 12: Resultados da termografia aérea realizada em 1993 sobreo Aterro 2 e da detecção 

do biogás ao nível do solo, fora dos limites do aterro. 

 

Fonte: GANDOLA, 2002 

Figura 13: Curva da produção de biogás esperada para o Aterro2. O ponto indicado corresponde 

à vazão de biogás que foi extraído no momento em que o termografia aérea foi realizada. 
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Fonte: GANDOLLA, 2002. 

 

2.5. Instrumentos Legais e Normas Técnicas pra o Gerenciamento de Áreas 

Contaminadas. 

A Legislação Ambiental no Brasil avançou bastante nas quatro últimas décadas, em vários 

quesitos como a gestão de resíduos, qualidade das águas, proteção das florestas, entre outros, 

tornando-se uma das mais completas do mundo. Entretanto, quando se observa a gestão dos 

RSU no País fica claro a grande distância que existe nos países desenvolvidos, além de uma 

grande dificuldade em sua implantação na sociedade brasileira. 

 

2.5.1. Legislação Federal  

Dentre as Leis Federais que tratam da proteção do Meio Ambiente e do Uso e Ocupação do 

solo podemos listar: 

 Lei n° 6.766, de 19/12/1979 – Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras 

providências. 

 Lei n° 6.938, de 31/8/1981 – Dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, seus 

fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.  

 Lei n° 9.605, de 12/2/1998 – Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas 

de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. 
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 Lei nº 10.165, de 27/12/2000. Altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe 

sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 

aplicação, e dá outras providências. 

 Lei nº 12.305, de 02/08/2010 – Institui a Política nacional de Resíduos Sólidos 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos sem dúvida foi um marco histórico na Legislação 

Ambiental brasileira pois esta obriga os municípios tratar os resíduos de forma mais criteriosa 

e responsável, incentivando a coleta seletiva de materiais recicláveis e extinguindo os antigos 

lixões espalhados pelo país, fontes de contaminação do solo e da água, bem como de problemas 

sociais. 

O Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), entre outras competências, estabelece 

normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente, 

com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos. Devido à 

crescente preocupação com o tema “Áreas Contaminadas”, publicou em 2009 a resolução nº 

420/09 estabelecendo critérios e valores orientadores referentes a presença de substâncias 

químicas no solo e fornecendo diretrizes e procedimentos para o gerenciamento de áreas 

contaminadas. 

 

2.5.2. Normas Técnicas 

O Brasil também dispõe de normas técnicas (Normas ABNT) para orientar as primeiras etapas 

do gerenciamento de áreas contaminadas e de amostragem de solo e águas subterrâneas, além 

de normas técnicas que visam orientar preventivamente, estabelecendo medidas para correto 

manuseio, armazenamento e transporte de produtos e resíduos perigosos.  

 ABNT NBR 15515-1 - Passivo ambiental em solo e água subterrânea.  

 ABNT NBR 15495 - Poços de monitoramento de águas subterrâneas em 

aquíferos granulados.  

 ABNT NBR 15847 - Amostragem de água subterrânea em poços de 

monitoramento. 

 ABNT NBR 10004 - Critérios de classificação e os ensaios para a identificação 

dos resíduos conforme suas características.  

 ABNT NBR 13221 - Transporte terrestre de resíduos.  
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 ABNT NBR 12235 - Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos - 

procedimento. 

 ABNT NBR 14725 - Produtos Químicos  

 ABNT NBR 17505 - Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis. 

 ABNT NBR 7500 - Identificação para o transporte terrestre, manuseio, 

movimentação e armazenamento de produtos. 

 ABNT NBR 7503 - Transporte terrestre de produtos perigosos - Ficha de 

emergência e envelope - Características, dimensões e preenchimento. Perigos 

associados a presença de biogás no subsolo 

 

2.5.3. Legislação Estadual 

O Estado de São Paulo destaca-se dos demais estados brasileiros por ser centro do 

desenvolvimento econômico do país. Tal fato implica em consequências como a grande 

densidade demográfica e industrial, o que aumenta a geração e a probabilidade da disposição 

inadequada dos resíduos de uma maneira geral. Deste modo, São Paulo se apresentou como 

estado pioneiro a sinalizar problemas com solos contaminados, possuindo assim a legislação 

estadual mais abrangente no que tange o assunto.  

Direcionando-se ao estado de Pernambuco, nossa legislação aborda temas ambientais mais 

gerais como a Política Estatual de Resíduos Sólidos (Lei nº 14. 236, de 13/12/2010), Política 

Estadual de Enfrentamento às Mudanças Climáticas de Pernambuco (Lei Nº 14.090, de 17 de 

junho de 2010) e Licenciamento Ambiental (Lei nº 14.249, de 17 de dezembro de 2010). 

Não são encontrados relatos oficiais da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) referentes 

a presença de biogás ou outros contaminantes em áreas urbanas, contudo já há trabalhos 

acadêmicos e teses de pós graduação publicados sobre o tema no estado. 

2.5.4. Legislação Municipal  

A cidade do Recife possui o Código do Meio Ambiente e do Equilíbrio Ecológico da Cidade 

do Recife (Lei nº 16.243 de 13 de setembro de 1996) qual, entre outros temas, aborda a 

necessidade de conservação das características naturais do solo, o controle da poluição e 

impermeabilização, e a disposição final de resíduos:  
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“Art. 12 - O solo e subsolo devem ser preservados em suas características próprias; as 

alterações de suas características em geral, a poluição e a impermeabilização em particular, 

devem ser objeto de controle partilhado efetivamente pelo Poder Público e pela sociedade.” 

... 

“Art 14 - O solo e o subsolo somente poderão ser utilizados para destino final de 

resíduos de qualquer natureza, desde que a sua disposição não ofereça risco de poluição e seja 

estabelecido em projetos específicos de transporte e destino final, sujeito à aprovação do 

COMAM, vedando-se a simples descarga, a deposição, o enterramento ou a injeção, sem 

prévia alteração, em qualquer parte do Município.” 

Apesar de clara quanto ao procedimento de conservação do solo e disposição final de resíduos 

de qualquer natureza, a Cidade do Recife não foge à realidade dos demais centros urbanos do 

país apresentando diversos pontos de disposição inadequada de resíduos de diversas classes, 

bem como mecanismos insuficientes de fiscalização e cumprimento da lei. 

Ainda no que tange o uso e ocupação do solo a cidade do Recife possui a Lei Municipal n° 

16.176/96 – Estabelece a Lei de Uso e Ocupação do Solo da Cidade do Recife. Contudo, 

semelhantemente a legislação estadual, o município não possui legislação específica para a 

identificação, recuperação e monitoramento de áreas com solos contaminados tampouco para 

construções sobre solos contaminados. 
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Capítulo 03– Metodologia e Coleta de Dados 
 

3.1. Introdução 

O tema de avaliação de solos contaminados por antigos depósitos de solos contaminados por 

antigos depósitos de Resíduos Sólidos Urbanos não possui uma metodologia consagrada no 

Brasil. Apesar de sua importância e necessidade diante da realidade brasileira, os poucos 

estudos existentes se caracterizam por informações guardadas em sigilo ou pela ausência de 

informação. Em todos os casos se observa uma falta de sistemática na abordagem do problema, 

na sua abrangência e extensão da investigação a ser realizada. 

A a investigação foi dividida em três etapas: 

i. Levantamento de informação: características gerais da área; relatórios técnicos 

anteriores.  

ii. Investigação de campo: reconhecimento do terreno; estudos topográficos; medição de 

biogás; delimitação da área de estudo.  

iii. Investigação de laboratório: teor de umidade, teor de sólidos voláteis, pH, 

condutividade, produção de biogás em laboratório. 

 

 

3.2. Localização da Área 

A cidade do Recife está dividida em seis Regiões Político-Administrativas: RPA 1 – Centro, 2- 

Norte, 3 – Noroeste, 4 – Oeste, 5 – Sudoeste e 6 – Sul. Cada RPA é subdividida em três 

Microrregiões que reúnem um ou mais dos seus 94 bairros – (Lei Municipal nº 16.293 de 

22.01.1997).(PREFEITURA DO RECIFE, 2014). 

O terreno estudado neste trabalho está localizado na RPA 3, Microrregião: 3.3, Av. Vereador 

Otacílio de Azevedo, n° 1850, Bairro Nova Descoberta, na cidade de Recife (Figura 13). O 

Condomínio Residencial Vila Independência, trata-se de um conjunto habitacional de 

apartamentos populares a ser construído pela prefeitura da Cidade do Recife.  

 

Figura 14: Localização do sítio de estudo. 
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Fonte: Google Maps. 

Conforme dados publicados no CENSO Demográfico, 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), o bairro de Nova Descoberta possui as seguintes 

características: 

 População Residente: 34.212 habitantes 

 Área Territorial (hectare)²: 180  

 Taxa de Alfabetização da População de 10 anos e mais (%): 88,9 

 Taxa Média Geométrica de Crescimento Anual da População (2000/2010): -0,13 

% 

 Densidade Demográfica (habitante/hectare): 189,91 

 Número de Domicílios: 9.958 

 Média de moradores por domicilio (habitante/domicílio): 3,4 

 Proporção de Mulheres Responsáveis pelo Domicílio (%):  53,25 

 Valor do Rendimento Nominal Médio Mensal dos Domicílios: R$ 898,39 

Baseado no Valor do Rendimento Nominal Médio Mensal dos Domicílios, pode-se afirmar que 

se trata de um bairro de baixo poder aquisitivo, consequentemente de estabelecimentos 

comerciais e moradias simples. 

 

 

3.3. Características gerais da Área de estudo.  

O sítio estudado neste trabalho encontra-se em uma região de densa urbanização, o que acarreta 

em alterações das características originais do solo de pelo desmatamento, poluição e 

impermeabilização do mesmo.  
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Assim não é possível associar as características do sitio diretamente as suas características 

pedológicas originais, tendo em vista a deposição de RSU bem como os sucessivos aterros do 

mesmo com solo e resíduos de construção civil.  

De acordo com o mapa temático de precipitação anual do Instituto de Tecnologia de 

Pernambuco (ITEP) em parceria com a Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos (SRHE), 

a região metropolitana do Recife possui uma média de 2.050 - 2.200 mm de precipitação, a 

temperatura não sofre grandes variações ao longo do ano ficando entre 22 - 35°C. Trata-se 

portanto de uma região quente e úmida o que favorece proliferação das bactérias metanogênicas 

e a biodegradação da fração orgânica dos resíduos.  

 

 

3.4. Histórico da Deposição de Resíduos  e Utilização do Terreno 

A identificação do problema foi realizada a partir de um levantamento do histórico da região 

baseado nas informações existentes na Prefeitura do Recife, Empresas e pelo próprio Grupo de 

Resíduos Sólidos da UFPE (GRS/UFPE), bem como entrevistas a população local. 

O passivo ambiental está relacionado a um aterramento de resíduos sólidos de feiras livres 

lançados durante anos pela população local, sem qualquer controle. Após aterramento no 

terreno, houve a instalação de moradias irregulares que permaneceram alguns anos até a 

intervenção da Prefeitura do Recife. O local (Figura 14) foi devidamente desapropriado 

temporariamente para a implantação de habitações populares de melhor qualidade. 

Figura 15: Vista parcial do sítio de estudo. 

 

Fonte: Acervo GRS/UFPE. 
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Desde modo infere-se que aterro existente na área é composto de solo, resíduos sólidos 

domésticos, e resíduos da construção civil Classe A (Conama 307/2002), popularmente 

conhecido como metralha. 

 

 

3.5. Estudo de relatórios técnicos  

O sítio em questão já foi objeto de outras investigações anteriores nos anos de 2001, 2008, 2011 

e 2012, que geraram relatórios de estudo geotécnicos descritos nos trabalhos denominados 

“Carta Técnica N° CT-002/11” e “Relatório 01-8311”, apresentados a seguir: 

 

3.5.1. Carta Técnica N° CT-002/11 

Esta carta apresenta o “Estudo Geotécnico para Estimativa de Parâmetros do Solo”, para a obra 

do Conjunto Habitacional Vila Independência, em 18 de março de 2011. Foi apresentada pela 

Cinzel Engenharia a Prefeitura do Recife após sua solicitação. 

Foram analisados os seguintes documentos: 

a. Sondagem de simples Reconhecimento a Percussão – S.T.S. Ltda – Março/08, furos SP 

01 A SP 14. 

b. Sondagem de simples Reconhecimento a Percussão – Relatório 017-2011 – Janeiro/11, 

Ecol Ltda Furos SP 01 ao SP 04. 

c. Fundação em Laje Radier, com sobrecarga uniforme distribuída no solo de apoio 

20KN/m² - Informação dada pelo engenheiro calculista Alexandre Osório. 

A carta relada que foram verificados resultados bastante diferentes entre as duas campanhas de 

sondagem. Conforme relato a seguir: 

“A primeira sondagem (Março/2008), pela presença de metralha e lixo, indica que a região 

sondada está no sopé das Barreiras, em cotas mais baixas, sendo a presença destes materiais até 

5,85m de profundidade. É indicativo de um aterro sem nenhum controle, seja dos materiais, 

seja de sua resistência (NSPT do trecho com valores médios de 2 a 3).” 

“A segunda sondagem (Janeiro/2001), em que se pese a menor quantidade de furos, revela nesta 

região um solo de melhor qualidade, onde a ocorrência de aterro é superficial e apenas nos furos 
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SP 01 e SP 02. A exemplo da sondagem anterior há a indicação de camadas com matéria 

orgânica, e argila orgânica. Os valores de NSPT indicam em média 5 a 6 golpes. Os resultados 

indicam que esta região está situada no sopé das barreiras.” 

Com o objetivo de possibilitar o estudo geotécnico, foram sintetizados os casos mais 

aproximados de forma a obter perfis representativos (Perfis Característicos) apresentados nas 

Figuras 16 e 17, afim de identificar as condições físicas e mecânicas do trecho sob influência 

da fundação com laje radier. 

Figura 16: Perfil característico do subsolo - CASO 1. 

 

Fonte: Relatório STS - Março/2008. 

 

Figura 17: Perfil característico do subsolo - CASO 2. 

 

Fonte: Relatório Ecol Ltda - Janeiro/2011. 
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Conforme descrito na referida carta técnica, para cada uma das situações foram avaliados os 

parâmetros geotécnicos com base em obras semelhantes já executadas e com bom desempenho.  

 

 

3.5.2. RELATÓRIO: 01-8311 

Elaborado pela Gusmão Engenheiros Associados Ltda, este relatório apresenta o parecer 

referente à avaliação geotécnica do projeto de fundações para o Condomínio Residencial Vila 

Independência, a ser construído na Av. Vereador Otacílio de Azevedo – Nova Descoberta – 

Recife/PE. Este relatório chama atenção para o fato da identificação, por parte da construtora 

vencedora da licitação, do uso prévio do terreno como um antigo depósito de lixo. 

A avaliação constou da interpretação da prospecção geotécnica, análises de capacidade de carga 

das fundações, estimativa de recalques e aspectos executivos. O desenvolvimento das análises 

foi baseado nos seguintes documentos: 

a. Plantas do projeto arquitetônico datadas de Agosto/2008 de autoria da Diretoria de 

Habitação – Prefeitura da Cidade do Recife. 

b. Levantamento planimétrico do terreno datado de Fevereiro/2011 de autoria AG 

Topografia e Arquitetura Ltda. 

c. Resultados de 14 (quatorze) furos de sondagens de reconhecimento a percussão, através 

de relatório datado de Abril/2008 de autoria da STS Serviços Técnicos de Sondagens 

Ltda; 

d. Resultados de 04 (furos) furos de sondagens de reconhecimento a percussão, através de 

relatório datado de Janeiro/2011 de autoria da Ecol Empresa de Consultoria Ltda; 

e. Relatório de visita técnica ao terreno datada de Maio/2011 de autoria do Engenheiro 

Eduardo Maia Lins. 

A construtora vencedora da licitação da obra, levantou a questão referente ao uso prévio do 

terreno, como um antigo lixão, onde foi feito apenas um aterro superficial para o seu uso.  

“Para verificar tal informação, foram feitas várias escavações no terreno com auxílio de uma 

retroescavadeira. Todos esses serviços foram acompanhados pelo Engenheiro Eduardo Mais 

Lins, especialista em resíduos sólidos urbanos, cujo relatório se encontra em anexo. As 

principais conclusões do estudo são: 
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i. Trata-se de fato de um antigo depósito clandestino de resíduos domiciliares (lixão local), 

com espessura atingindo cerca de 5m de profundidade em relação ao nível atual do 

terreno; 

ii. Não foram encontrados vestígios de lixiviado (chorume) no terreno, o que indica que os 

resíduos estão em estágio avançado de decomposição (fase metanogênica estável ou 

maturação); 

iii. Há possibilidade de recalques significativos do terreno ao longo do tempo, mesmo sem 

a presença de obras de engenharia na superfície do terreno.” 

O Relatório de Vistoria do Eng. Eduardo Antônio Maia Lins, anexado a este relatório técnico, 

consistiu, como já mencionado da análise das 14 sondagens apresentadas pelo cliente e uma 

inspeção visual do local. 

 

3.6. Investigação de Campo 

O trabalho de campo teve a duração de duas semanas e consistiu na realização dos furos de 

sondagem, instalação de drenos, monitoramento de gases nos furos, coleta de amostras de solo, 

registros fotográficos e levantamento topográfico do terreno. 

3.6.1. Reconhecimento do terreno e vizinhança  

O reconhecimento da vizinhança foi realizado por meio de registro fotográfico da área e 

conversas informais com moradores do entrono. 

 

3.6.2. Investigação do subsolo 

Como mencionado no início deste capítulo, o terreno em questão já foi objeto de outras 

campanhas de investigação do subsolo por meio de sondagens SPT (Standard Penetration Test). 

As informações coletadas serviram de orientação para a definição dos novos pontos de 

perfuração, sendo posicionados nos locais onde foram detectadas a presença de matéria 

orgânica no subsolo. Os furos foram abertos até a profundidade de 10 metros, abaixo do nível 

do terreno, para visualização A campanha proposta neste estudo busca esclarecer pontos 

obscuros e não detectados nas sondagens anteriores. 

As sondagens foram realizadas conforme a metodologia descrita na NBR 9606/88 – Sondagem 

a Trado, para determinação da espessura das camadas dos resíduos aterrados, suas  
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propriedades e obtenção de amostras deformadas de solos e resíduos. Nesta campanha foram 

realizados 6 (seis) furos (Figura 18), sendo inicialmente a trado (Figura 19), seguindo de forma 

contínua à percussão, sem lavagem e com auxílio de um revestimento de cano de PVC de 2”. 

Figura 18: Localização das sondagens no sítio estudado. 

 

 

Figura 19: Abertura do furo com trado concha de 4´´. 

 

Durante a abertura dos furos (Figura 19). foram coletadas amostras de solo (Figura 20) para 

realização das análises laboratoriais  

Nesta área foi detectada a presença de lençol freático em todos os furos a partir dos 6 metros de 

profundidade. 
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Figura 20: Coleta das amostras deformadas de solo. 

 

 

3.6.3. Confecção e instalação dos drenos 

Com o objetivo de atingir os 10 metros de profundidade no terreno, utilizou-se um amostrador 

com revestimento, pelo método da lavagem do furo. Devido ao nível d’água ser encontrado ao 

atingir as profundidades entre 5-7 m, não foram realizadas as análises de gases a partir das 

referidas cotas devido à ausência de fluxo em ambiente saturado.  

Os drenos foram confeccionados em campo (Figura 21). 

 

Figura 21:Fabricação e implantação dos drenos. 
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Desta forma, foram instalados drenos nos 6 (seis) furos de sondagem, na profundidade de 10 

metros. Abaixo está representado o modelo do piezômetro instalado (Figura 22). Este tipo de 

piezômetro permite obter o nível de água do subsolo e analisar o volume de gás e sua 

concentração na profundidade onde se instala o sistema de filtro, desde que o mesmo se 

encontre a uma cota acima do NA. 

Figura 22: (a) Esquema gráfico dos drenos instalados no solo; (b) piezômetro utilizado em 

campo. 

 

 

3.6.4. Medição do Biogás 

As análises de concentração do biogás foram realizadas em campo nos drenos implantados nos 

pontos de maior concentração de carga do futuro empreendimento (Figura 23), bem como de 

maior recalque aparente, que corresponderam aos furos abertos durante a campanha de 

sondagem. Em seguida, drenos foram confeccionados, implantados e, assim, realizadas as 

medições imediatas das concentrações dos gases. Os drenos foram monitorados sempre no 



61 

 

mesmo período do dia durante o período de uma semana, devido as condições de insegurança 

no terreno que é frequentado por consumidores e traficantes de drogas.  

A aferição da concentração dos gases durante o período de monitoramento em cada furo de 

sondagem foi realizada por um detector de gases da marca Drager X-am 7000 (Figura 24), cuja 

calibração é válida até o ano de 2014. Este equipamento tem a capacidade de realizar a medição 

imediata e contínua de até cinco gases (metano (CH4), dióxido de carbono (CO2), oxigênio (O2), 

gás sulfídrico (H2S) e monóxido de carbono(CO)). 

Figura 23: Medição da concentração de gás em profundidade por meio dos drenos com o auxílio 

do detector de gases. 

 

 

Figura 24:Detector de gases da marca Dräger X-am 7000 utilizado no monitoramento. 

 

Fonte: http://www.skcinc.com/prod/805-52277.asp. Acesso em: 30 dez. 2013. 

A análise supracitada foi baseada em drenos com ranhuras apenas na extremidade inferior, o 

que dificultou a captação do biogás em função da extremidade do piezômetro estar inserido 

zona saturada. Assim sendo, foram confeccionados novos drenos com ranhuras em toda sua 

extensão, permitindo a captação do biogás em diversas profundidades. 

É importante ressaltar que os drenos foram instalados apenas nos furos SP- 1, SP- 2, SP- 3 e 

SP- 4, tendo em vista o controle dos recursos disponíveis para realização deste estudo. Foi 
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adotado como critério para a implantação dos drenos de monitoramento de gases a análise tátil 

visual das amostras de solo coletadas ao longo do perfil dos furos; aqueles os quais não 

continham a presença e vestígios de RSU não foram contemplados no monitoramento.  

 

3.6.5. Topografia 

a. Levantamento topográfico 

Para estudo do terreno foram estudados três levantamentos topográficos realizados nos anos de 

2001, 2008 e 2013 pelas empresas S.T.S. Ltda.(2008) e Lucena (2001 e 2013). 

Os levantamentos topográficos foram executados conforme descrito na NBR 13133:1994 

“Execução de levantamento topográfico”. 

 

b. Comparação entre os levantamentos 

De posse dos levantamentos topográficos dos anos de 2001, 2008 e 2013, foram traçados perfis 

a partir de polylines no software AutoCAD Civil 3D com os dados das curvas de nível e das 

cotas dos furos de sondagem para cada ano. Em seguida, estas superfícies foram superpostas 

para uma comparação entre os níveis do terreno e verificação da ocorrência de recalques.  

 

 

3.7. Ensaios de Laboratório 

Os ensaios de laboratórios, foram realizados com o objetivo de complementar e reforçar dos 

dados coletados em campo para maior confiabilidade do estudo. Após a finalização dos ensaios 

de Potencial Bioquímico de Metano (BMP), do inglês Biochemical Methane Potential, foi 

realizada nova leitura de pH e condutividade bem como os ensaios de umidade e sólidos 

voláteis. 

 

 

3.7.1. Umidade 
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O teor de umidade pode ser definido em função da massa úmida (massa total de sólidos e 

líquidos, Múmida) ou em função da massa seca (massa seca de sólidos). Neste estudo, a umidade 

foi expressa em peso úmido (%Ww), baseada na NBR 6457 (1986) no qual se mantém uma 

amostra de resíduo, com massa conhecida, em estufa a temperatura constante de 65ºC até atingir 

uma massa final (Mfinal) constante. Assim, o cálculo do teor de umidade é realizado utilizando-

se a Equação 4.1. 

%𝑀𝑤 =
𝑀ú𝑚𝑖𝑑𝑎 −  𝑀𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑀ú𝑚𝑖𝑑𝑎
 

Equação 3.1. 

 

3.7.2. Sólidos Voláteis 

A determinação do teor de sólidos voláteis foi realizada seguindo a metodologia de WHO 

(1979), NBR 13999 (ABNT, 2003). Este ensaio consiste em submeter aproximadamente de 5g 

de uma amostra seca, depois de retirada sua umidade em estufa, a uma temperatura de 600-

650ºC em mufla por um período de 2horas. Após resfriamento da amostra na própria mufla 

retira-se os cadinhos e coloca-se em um dessecador para a realização da pesagem. Sendo assim, 

o teor de sólidos voláteis (%SV) é dado pela Equação 4.2, na qual é a massa inicial (pré-

calcinação) e é a massa final (pós-calcinação) (FIRMO, 2013). 

%𝑆𝑉 =
𝑀0 − 𝑀𝑓

𝑀0
. 100 

Equação 3.2. 

 

3.7.3. pH e Condutividade 

As análises de pH foram realizadas por meio do pHmetro Digimed DM23 com eletrodos 

específicos de pH. O equipamento de medição da condutividade foi o condutivímetro foi o 

Digimed DM32. Ambas análises foram realizadas em água pelo método descrito pela 

EMBRAPA(1997).  
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Figura 25:pHmetro Digimed DM23 e Condutivímetro DM32. 

 

 

3.7.4. BMP 

O ensaio de Potencial Bioquímico de Metano (BMP) se destina a avaliar a biodegradabilidade 

dos resíduos com base na produção total de biogás e metano, sob condições ótimas de 

degradação em termos de umidade, temperatura, flora microbiana anaeróbia e disponibilidade 

de nutrientes (FIRMO, 2013). 

O ensaio de Potencial Bioquímico de Metano (BMP) foi executado de acordo com a 

metodologia proposta por Alves (2008). O potencial de biogás nos resíduos foi determinado em 

frascos de vidros de 250 ml, foram colocados 2,5 gramas de amostra de cada resíduo 

previamente quarteadas e trituradas e 50 ml de inoculo (lodo de estação de tratamento de 

esgoto). Em seguida, os frascos foram fechados e submetidos à circulação de gás nitrogênio 

(N2) com o objetivo de proporcionar a eliminação da atmosfera aeróbia estabelecida nos frascos 

(Figura 27) e, só após essa etapa, as válvulas foram fechadas e o manômetro acoplado (1 kgf). 

Todos os ensaios foram realizados em triplicata e utilizados frascos apenas com lodo (50 mL), 

para controle dos experimentos. Todos os frascos foram incubados a 37°C durante 90 dias e, 

neste período, as pressões internas e ambiente, bem como as temperaturas, foram monitoradas 

diariamente. 
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Figura 26:(a) Frascos incubados (b) Estufas onde foram mantidos a 37º. 

  

(a) (b) 

 

A definição das profundidades ensaiadas foi baseada nos resultados do ensaio de Sólidos 

Voláteis, tendo em vista que os teores encontrados não foram tão elevados, foram eleitas as 

profundidades com maior teor, as quais poderiam apresentar uma taxa de geração significativa 

para este estudo. Assim, a montagem do ensaio teve a configuração conforme o exposto na 

Tabela 3, totalizado 60 frascos. 

Tabela 3: Composição dos frascos do ensaio BMP 

Quantidade Furo Profundidade (m) Composição 

3 - - Lodo 

3 SP1 1,50 – 1,95 Amostra + Lodo 

3 SP1 5,00 – 5,50 Amostra + Lodo 

3 SP2 2,00 – 2,45 Amostra + Lodo 

3 SP2 5,00 – 5,50 Amostra + Lodo 

3 SP3 2,00 – 2,45 Amostra + Lodo 

3 SP3 5,00 – 5,50 Amostra + Lodo 

3 SP4 0,50 – 0,95 Amostra + Lodo 

3 SP4 1,00 – 1,50 Amostra + Lodo 

3 SP4 3,00 – 3,50 Amostra + Lodo 

3 SP4 3,50 – 4.00 Amostra + Lodo 

3 SP4 4,00 – 4,50 Amostra + Lodo 

3 SP4 8,00 – 8,50 Amostra + Lodo 

3 SP4 8,50 – 9,50 Amostra + Lodo 



66 

 

3 SP4 9,00 – 9,50 Amostra + Lodo 

3 SP4 9,50 – 10,00 Amostra + Lodo 

3 SP5 2,00 – 2,45 Amostra + Lodo 

3 SP5 5,00 – 5,45 Amostra + Lodo 

3 SP6 2,00 – 2,50 Amostra + Lodo 

3 SP6 5,00 – 5,50 Amostra + Lodo 

 

Tendo em vista o resultado do monitoramento de gases nos furos e sondagem em campo, o furo 

SP4 foi privilegiado devido a concentração diferencial de metano, como será exposto no 

Capítulo 05. Deste modo foram realizados ensaios para todas as profundidades as quais foram 

coletadas amostras de solo. Ainda, foram realizados três ensaios adicionando-se água no lugar 

do inóculo nas três profundidades que apresentaram maior teor de sólidos voláteis.  

 

3.7.5.  Cromatografia Gasosa 

A Cromatografia Gasosa (CG) é uma técnica de análise química instrumental por separação de 

compostos químicos, por meio da separação de substâncias voláteis arrastadas por um gás 

através de uma fase estacionária. A fase estacionária pode ser um sólido ou um líquido que 

propicia a distribuição dos componentes da mistura entre as duas fases através de processos 

físicos e químicos, tais como a adsorção, diferenças de solubilidades, volatilidades ou partilha. 

(Portal de Laboratórios Virtuais de Processos Químicos, 2014). 

Figura 27: Cromatógrafo APPA GOLD. 
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Tabela 4: Características do cromatógrafo APPA GOLD. 

Modelo APPA GOLD – II TDC 

Tensão de Alimentação 220VAC +/- 5% 8 AMP 

Tipo de Detector TCD com duplo canal e filamentos duplos 

dourados 

Tipo de Injetor Empacotado, saída 3/16´´ 

Tipo de Controlador Pneumático Manual, controle de fluxo individual 

Controlador do Forno 

CPM – LCD com sensor PT – 100, exatidão de 

leitura +/- 0,3%, conversor A/D 16 bits, 53 

rampas/patamares, até 31 programas, com filtro 

digital, alarme de sobre-temperatura e falha de 

sensor, auto-tuning. 

Tipo de Forno 
Ventilação forçada com hélice de 5 pás, 2800 

rpm, com sistema de resfriamento controlado 

Controlador, Injetor e Detector 
COM-LCD (idêntico ao forno) com software de 

comunicação RS-485 

Dimensões do Cromatógrafo 

Altura: 600mm 

Largura: 560mm 

Profundidade: 700mm  

Dimensões (úteis) do Forno 

Altura: 220mm 

Largura: 250mm 

Profundidade: 220mm 

Número de Injetores 02 (Dois), expansível para 03 (três) 

Alarmes 

Sonoro e visual: individuais para cada sistema de 

aquecimento, sobre- temperatura, falha de sensor, 

baixa pressão de entrada de gás de arraste. 

Apenas visual: desbalanceamento excessivo dos 

filamentos. 

 

O ensaio de cromatografia gasosa foi realizado segunda a metodologia proposta por Schuler 

(2010).  
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Visando à realização das análises para quantificação química do biogás, fez-se o uso de um 

cromatógrafo APPA Gold – II TCD, portador de detectores de condutividade térmica (Thermal 

Condutivity Detector, TCD) e ionização de chamas (Flame Ionization Detector, FID), e de três 

injetores, sendo dois empacotados e um capilar. 

Para a operação do cromatógrafo, necessitou-se seguir o seguinte procedimento: 

1) Abrir o cilindro do gás hidrogênio (gás de arraste); 

2) Ligar o estabilizador do cromatógrafo; 

3) Ligar a chave-geral, localizada atrás do equipamento; 

4) Aguardar a temperatura do detector TCD estabilizar (200 °C). Após a sua 

estabilização, prosseguir; 

5) Abrir a válvula de saída do gás hidrogênio para o cromatógrafo; 

6) Ajustar a temperatura do forno das colunas (50 °C). Após estabilizar, prosseguir; 

7) Verificar, com a utilização do fluxímetro (vulgarmente chamado de bolhômetro), o 

fluxo de ar emitido pelos Bicos de Medição, localizados na Área de Injetores e Detectores do 

cromatógrafo; 

8) Ligar o Módulo Eletrônico do detector TCD e ajustar o potenciômetro a uma corrente 

de 150 mA. 

 

Portando-se um biorreator foi acoplada a este uma mangueira de silicone na extremidade da 

válvula de entrada e saída de gás, onde o comprimento adotado da mangueira foi ligeiramente 

mais longo que o comprimento da agulha da seringa a utilizada para a coleta da amostra (Figura 

31). 

Após a inserção da mangueira, abre-se, paulatinamente, a válvula de saída de gás do biorreator, 

gerando-se uma vazão de saída de gás, expulsando o ar que até então presente no interior da 

mangueira; 

Instantes após a abertura desta válvula, insere-se, inteiramente, a agulha da seringa no interior 

da mangueira, criando-se um acúmulo de biogás no segmento da mangueira; 
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Figura 28: Coleta da amostra de gás. 

 

Em seguida, coleta-se um volume de 0,5 microlitro de biogás, e retira-se a agulha do interior 

da mangueira, transportando-a, inserindo-a e expelindo-a, rapidamente, no interior do injetor 

do cromatógrafo gasoso (Figura 32), prosseguindo, pressionando o botão "Start" do 

equipamento. 

Figura 29: Injeção do gás com auxílio da microseringa. 

 

Após este processo, iniciou-se a etapa de análise de dados através Sistema de Aquisição de 

Dados Cromatográficos N2000 OnLine (N2000 Chromatography Appalab), obtido pela 

fabricante APPA Comércio e Serviços LTDA.Este software, ao ser instalado em um sistema 

operacional, mais especificamente no Windows XP, expõe, na sua Área de Trabalho, os 

módulos “OnLine” e “OffLine”. O Módulo “OnLine” é o responsável por todo o processo de 

aquisição de dados cromatográficos, finalizando com a obtenção do cromatograma final, cujas 

variáveis do gráfico descrito são tempo de retenção (min), eixo “X”, e tensão elétrica, ou ddp 

(mV), no eixo “Y”. 

Este ensaio foi realizado com o objetivo de obter as informações referentes a concentração dos 

principais componentes do biogás (metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2)), possibilitando 

a realização de uma análise comparativa com os dados das medições realizadas em campo por 

meio dos drenos com o auxílio do detector de gases Dräger X-am 7000. 
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Capítulo 04 – Resultados e Discussão 
 

Os resultados, obtidos nas investigações de campo e laboratório, serão apresentados por furos 

de sondagem de acordo com o monitoramento dos gases em campo, o que será descrito ao longo 

deste capítulo.   

4.1. Reconhecimento do terreno e vizinhança  

Uma vistoria nos pontos mais baixos do relevo da região foi realizada a fim de detectar possíveis 

extravasamentos de lixiviado, que é o líquido resultante da mistura do chorume (proveniente da 

decomposição dos resíduos) com a água do subsolo. Na área vizinha ao terreno, observa-se a 

presença do Rio Morno, que se encontra poluído pelo esgoto e resíduos lançados em sua calha, 

já comprometida em função de inúmeros aterros locais, além de sua mata ciliar devastada 

(Figura 16). No terreno em estudo, não se observou escoamento superficial de lixiviado nas 

proximidades do rio supracitado. 

Figura 30: Área Circunvizinha: Rio Morno assoreado e com mau odor. 

 

Em algumas casas construídas na área circunvizinha (sobre o depósito de resíduos), pôde-se 

observar fissuras a 45 graus (Figura 31), podendo indicar a possibilidade de recalque do terreno. 

Porém, para fins de comprovação, faz-se necessário uma análise mais rigorosa nestas áreas 

circunvizinhas, que também não estavam no escopo do presente estudo. 

 

 

Figura 31: Área circunvizinha: fissura de residências. 
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Na área em estudo, encontra-se executada uma parte da infraestrutura prevista para as 

habitações, que são fundações em estacas metálicas com blocos em seu coroamento unidos por 

um robusto cintamento (Figura 32).  

Figura 32: Infraestrutura de fundação. 

 

A observação desta infraestrutura, interrompida no ano de 2011, permite verificar distâncias de 

30 a 50 cm entre a base dos blocos e o solo, o que aparenta ter sofrido recalques. Algumas 

estacas ficaram expostas as intempéries e a agressividade do meio, já apresentando leves sinais 

de oxidação (Figura 33). 

Figura 33: Distanciamento entre a fundação e o solo e estacas oxidadas. 
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No terreno da área em estudo apresenta livre circulação de pedestres, além da presença de 

animais (Figura 34) que se alimentam da vegetação rasteira que se encontra em abundância no 

local.  

  

Figura 34: Livre circulação de animais no terreno. 

Também foram encontradas fossas sépticas na área implantadas de forma provisória pelos 

antigos moradores da região (Figura 35). 

Figura 35: Presença de Fossa Séptica. 

 

 

 

4.2. Estudo do sítio 

Os resultados da avaliação geoambiental obtidos serão apresentados, por furo de sondagem, na 

seguinte ordem: 

a. Perfil de sondagem 

b. Estudo da umidade e teor de sólidos voláteis 

c. Estudo do pH e condutividade 

d. Estudo do Biogás 
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A geração do biogás está associada aos materiais presentes no solo e subsolo, bem como às 

condições meteorológicas. As condições meteorológicas da cidade do Recife para os dias de 

abertura dos furos de sondagem e parte do período de monitoramento dos gases em campo estão 

resumidas em uma tabela no Anexo B. 

 

4.2.1. SP-1 

a. Perfil de sondagem 

No perfil SP-1(Anexo B) nota-se a presença de resíduos da construção civil na camada 

superficial. O nível do lençol freático foi encontrado a 5,50 metros abaixo do nível do terreno. 

A coloração das camadas oscila entre o marrom e cinza. Em sua composição predominam areias 

finas e médias, a compacidade aumenta sutilmente acompanhando a profundidade. Foram 

identificados resquícios de RSU nas amostras de solo coletadas neste perfil. 

 

b. Estudo da umidade e teor de sólidos voláteis 

Os teores de umidade (Tabela 5) sofreram variação, para as amostras extraídas do furo SP-1, 

de 10,21 a 41,21%, apresentando uma média de 18,85%. A maioria dos resultados de umidade 

para as amostras coletadas estava abaixo de 20%, valor mínimo considerado ideal para os 

microrganismos anaeróbios decompositores de matéria orgânica (Palmizano & Barlaz, 1996 

citados por Meira, 2009). 

Já os teores de sólidos voláteis contidos no SP-1, indicaram percentuais que variaram de 0,48 a 

10,54%, apresentando um percentual médio de 4,12%, cujo valor informa a presença de um 

baixo teor médio de matéria orgânica médio para as amostras de solo analisadas. Para Lima 

(2002) tais valores foram encontrados em célula de aterro sanitário com 15 anos de idade. 

As amostras analisadas para as profundidades entre 1,00 e 2,00m apresentam valores para este 

mesmo parâmetro mais distantes da média encontrada para o furo, foram eles 7,3; 7,05 e 

10,54% com uma média de 8,32. Tal teor de sólidos voláteis encontra-se entre os valores 

encontrados para lixo de 7 anos 9,2% (ALVES, 2008) e 8 anos 6,37% (LIMA, 2002). Valores 

mais elevados são esperados para camadas superficiais em aterros sanitários, tendo em vista 

que o resíduo também é mais novo.   
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Tabela 5:Resultados dos ensaios de umidade e sólidos voláteis das amostras de solos colhidas 

no furo de sondagem SP1. 

 

SP1 - PROFUNIDDE 

DATA 

COLETA 

UMIDADE 

MÉDIA (%) 

SÓLIDOS 

VOLÁTEIS (%) 

AMOSTRADOR: 0.5 - 0,95m 02/10/2013 10,21 3,97 

AMOSTRADOR: 1.0 - 1.50 m 02/10/2013 14,50 7,39 

AMOSTRADOR: 1.50 - 1.95 m 02/10/2013 23,51 7,05 

AMOSTRADOR: 2.0 - 2.45 m 02/10/2013 41,21 10,54 

AMOSTRADOR: 2.5 - 2.95 m 02/10/2013 18,22 4,38 

AMOSTRADOR: 3.0 - 3.50 m 02/10/2013 17,16 4,61 

AMOSTRADOR: 3.5 - 4.0 m 02/10/2013 19,12 5,15 

AMOSTRADOR: 4.0 - 4,50 m 03/10/2013 16,35 4,63 

AMOSTRADOR: 4.5 - 5,00 m 03/10/2013 17,94 3,54 

AMOSTRADOR: 5.0 - 5,50 m 03/10/2013 20,55 5,64 

AMOSTRADOR: 5.50 - 6.00 m 03/10/2013 17,03 3,53 

AMOSTRADOR: 6.0 - 6.50 m 03/10/2013 18,30 3,51 

AMOSTRADOR: 6,5 - 7,0m 09/10/2013 16,69 4,34 

AMOSTRADOR: 7,0 - 7,50 m 09/10/2013 15,31 1,42 

AMOSTRADOR: 7,5 - 8,0 m 09/10/2013 20,37 1,85 

AMOSTRADOR: 8,0 - 8,50 m 09/10/2013 15,94 1,25 

AMOSTRADOR: 8,5 - 9,0 m 09/10/2013 23,21 1,51 

AMOSTRADOR: 9,0 - 9,5 m  

(MUITA PEDRA) 
09/10/2013 

16,77 0,48 

AMOSTRADOR: 9,5 - 10,0 m 09/10/2013 15,66 3,58 

 

 

c. Estudo do pH e condutividade 

Os resultados encontrados nas medições indiciais e finais para pH do ensaio BMP para do furo 

SP1, não sofreram alterações significativas, apresentando uma ligeira elevação de 7,25 para 

7,66, em média, conforme exposto na Tabela 6. Tais valores indicam um processo de 

estabilização da degradação da matéria orgânica Pohland & Gould (1986) apud Alves (2008). 

No que diz respeito a condutividade, os dados coletados apresentaram diferença significativa, 

variando de 2549,4 para 3404,3 μS/cm, também de maneira semelhante ao observado para os 

resultados encontrados para os ensaios do SP2 e SP3. Tais números classificam as triplicatas 

em fase metanogênica (SCHALCH, 1992 apud ALCANTARA 2007). Consequentemente, 

também os resultados de pH e sólidos voláteis estão dentro dos valores encontrados por Silva 

(2001) para o lodo da estação de tratamento de esgoto de Vila São João (2280 - 6380 μS/cm). 
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Tabela 6:Resultados iniciais e finais de pH e condutividade para as amostras do furo SP1 para 

ensaios BMP. 

 pH Condutividade (μS/cm) 

SP1 - Profunididade 
(m) Inicial Final Inicial Final 

1,50 - 1,95  7,43 8,00 2524,7 3365,3 

5,00 - 5,50  7,07 7,32 2574,0 3443,0 
 

d. Estudo do biogás. 

Na abertura do furo SP1 não foi detectada a presença do gás metano (CH4), tão pouco a presença 

de gás sulfídrico (H2S). Observa-se uma considerável presença de oxigênio (O2) em uma 

concentração de 16,8%, estando ligeiramente abaixo da composição média da atmosfera do 

solo naturais, relatada por diversos autores, que é em torno de 19,6%. 

O Gráfico 8 apresenta a evolução do biogás no furo SP-1. A partir do segundo dia de 

monitoramento as concentrações de CO2 se mantiveram em torno de 20%, o que também 

caracteriza um ambiente de agressividade forte, por apresentar concentrações extremamente 

superiores a 0,03% para o dióxido de carbono, HELENE (1995) apud FIGUEIREDO (2005). 

O gás metano (CH4) apresentou concentrações baixas, indicando que as condições de 

biodegradação dos resíduos são aeróbias. 

O monóxido de carbono (CO) foi detectado inicialmente em baixa concentração de 2,0ppm 

subindo nos 2° e 3º dias para 7,0 e posteriormente caindo até concentração nula no último dia 

de monitoramento. Os resultados obtidos para a concentração de oxigênio e gás sulfídrico foram 

mito baixas e nula, respectivamente, conforme o Gráfico 2. 
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(b) 

Gráfico 2: Evolução da concentração do biogás no dreno instalado no furo SP1 (a) e (b). 

Os resultados do ensaio BMP, referente ao Volume de Biogás Acumulado estão representados 

no Gráfico 3. Os ensaios com as amostras de solo+Lodo apresentaram menores Taxas de 

Geração de Biogás e Volume de Biogás Acumulado em relação ao BMP inoculado apenas com 

lodo, semelhantemente ao que foi observado para os resultados dos ensaios BPM com amostras 

de solo para os furos SP2 e SP3. 

Paras a triplicatas das amostras da profundidade de 1,50 a 1,95m e 5,00 a 5,50m a taxa de 

geração atingiu seu pico volta do primeiro dia após a inoculação das amostras, chegando a 34,07 

e 28,40 NmL/dia, respectivamente. Ambas as taxas estão abaixo do valor encontrado para a 

triplicata  do Lodo, que atingiu o pico por volta do sétimo dia de monitoramento do ensaio 

chegando a 47,06 NmL/dia. 

 

Gráfico 3:Taxa de geração diária de biogás durante o ensaio BMP das amostras furo SP1. 
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O Gráfico 4 representa o volume total de biogás acumulado total para estes mesmos ensaios, o 

que evidencia a menor produção de biogás para a triplicata com as amostras de solo SP1 de 

1,50 a 1,95m que foi de 37,77 NmL acumulado contra 65,47 NmL para a triplicata do SP1 5,00 

a 5,50m. Para esta, as composições médias dos gases encontradas por meio da análise de 

cromatografia apontaram uma concentração de 48,55% para o metano, 29,39% para o dióxido 

de carbono e 20,58% para o ar. Tais concentrações de biogás são inferiores as encontradas para 

as amostras de Lodo, o que é confirmado pelo menor valor de biogás acumulado quando 

comparado com das amostras de Lodo.  

 Assim como os resultados encontrados para as amostras da Área 1, os volumes acumulados 

nos ensaios para as triplicatas com amostras de solo e lodo, foram inferiores ao volume 

acumulado para as triplicatas nas quais foram inoculadas apenas o lodo. Isto caracteriza 

novamente um cenário de inibição da digestão anaeróbia, que pode estar associado a 

contaminação por metais pesados, de acordo com o trabalho desenvolvido por Monteiro (2001), 

tendo em vista que as condições de pressão e temperatura para realização dos ensaios foram as 

mesmas e os parâmetros químicos analisados bastante semelhantes entre si. Alves (2008) 

identificou que concentrações de Manganês de 7mg/L representaram influência negativa na 

geração de biogás em ensaios BMP com amostras de lixo e lodo. 

Alves (2008) observou que amostras de lixo isoladamente produziram menos biogás que 

amostras apenas contendo lodo, associado ao maior teor de sólidos voláteis deste último. Por 

outro lado observou também que quando as duas amostras juntas em um mesmo biorreator estas 

têm seu potencial de geração de biogás aumentando, tal fato foi associado a sinergia entre os 

materiais em decomposição. Tal fato também não foi observado nos resultados para as amostras 

de solo inoculadas juntamente com lodo para os ensaios realizados neste estudo. 
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Gráfico 4:Volume acumulado de biogás durante o ensaio BMP das amostras do furo de 

sondagem SP1. 

 

4.2.2. SP2 

a. Perfil de sondagem 

O perfil SP-2 (Anexo B) Possui camada superficial de aterro até a profundidade de 3,00 metros 

de areia argilosa pouco siltosa com resto de material de construção. O nível do lençol freático 

foi encontrado a 4,75 metros de profundidade. Apresenta diversas camadas de coloração 

acinzentada, o que é característico de solos saturados ou formados em condições de elevada 

umidade. 

É importante ressaltar que os perfis de solo estudados foram pedologicamente  classificados 

como solos urbanos, sendo estes uma composição mista de solo local, aterro, resíduos da 

construção e RSU.  

 

b. Estudo da umidade e teor de sólidos voláteis 

As amostras oriundas do furo SP-2 apresentaram um teor de umidade variável entre 8 a 26%, 

onde os maiores valores foram obtidos à medida que se aproximavam da zona saturada. O 
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percentual médio de umidade no solo foi de 18%, semelhante ao furo SP-1, cujo valor médio 

prejudica o desenvolvimento microbiano, conforme explicita Meira (2009). 

Segundo Palmizano & Barlaz, (1996), a faixa ótima de umidade para a degradação biológica 

deverá ser entre 20-40%. Os resultados das amostras de solo das profundidades 2,00 a 2,45m, 

4,50 a 5,00m e 5,0-5,50m (Tabela 7) foram os que apresentaram maiores teor de umidade bem 

como maior teor de sólidos voláteis (26,79; 27,36; 23,98% e 9,55;12,00; 9,85%, 

respectivamente. Tal resultado é coerente considerando que os componentes orgânicos dos 

RSU, em geral, concentram a maior teor de umidade. 

Assim, para estas três profundidades a média de umidade foi de 26,04 e a do teor de sólidos 

voláteis foi de 10,6%. Se comparados com os valores encontrados por Lima et al. (2002), para 

lixos de diferentes idades no aterro da Muribeca (Tabela 8), para estes mesmo parâmetros, pode-

se comparar o resíduo disposto no terreno com o resíduo de uma célula com lixo de apenas 4 

anos de idade. 

Por outro lado, desconsiderando os valores destas três profundidades, mais elevados que os 

demais, calculou-se uma nova média do teor de sólidos voláteis e umidade encontrando-se 

valores de 4,47 e 17,75%, respectivamente (com valores de 80% das amostras coletadas no 

furo). Tais números se comparados, mais uma vez, aos resultados de Lima et al (2002) estão 

abaixo dos valores encontrados para lixo com idade de 15 anos, que apresentaram valores de 5 

a 10%. 

Tabela 7: Resultados dos ensaios de umidade e sólidos voláteis das amostras de solos colhidas 

no furo de sondagem SP2. 

SP2 - PROFUNDIDADE 
DATA 

COLETA 

MÉDIA 

UMIDADE (%) 

SÓLIDOS 

VOLÁTEIS (%) 

AMOSTRADOR: 0.5 - 0.95 m 01/10/2013 11,96 4,63 

AMOSTRADOR: 1.0 - 1.50 m 01/10/2013 13,30 5,33 

AMOSTRADOR: 1.5 - 1.95 m 01/10/2013 15,54 7,24 

AMOSTRADOR: 2.0 - 2.45 m 01/10/2013 26,79 9,55 

AMOSTRADOR: 2.5 - 3.0 m 01/10/2013 14,35 4,24 

AMOSTRADOR: 3.0 - 3.45 m 01/10/2013 15,62 4,13 

AMOSTRADOR: 3.5 - 4.0 m 01/10/2013 22,23 4,33 

AMOSTRADOR: 4.0 - 4.5 m 01/10/2013 15,89 4,39 
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AMOSTRADOR: 4.5 - 5.0 m 01/10/2013 27,36 12,00 

AMOSTRADOR: 5.0 - 5.5 m 01/10/2013 23,98 9,85 

AMOSTRADOR: 5.5 - 6.0 m 01/10/2013 25,18 5,24 

AMOSTRADOR: 8,0 - 8,50 m 09/10/2013 21,15 3,10 

AMOSTRADOR: 8,5 - 9,0 m 09/10/2013 16,24 4,10 

AMOSTRADOR: 9,0 - 9,5 m 09/10/2013 22,38 1,59 

AMOSTRADOR: 9,5 - 10,0 m 09/10/2013 17,43 0,63 

 

Tabela 8: Teor de sólidos voláteis para lixos de diferentes idades. Fonte LIMA et a. (2002) 

(adaptado). 

Idade Célula Umidade (%) a 65°C Sólidos Voláteis (%) 

4 anos 20,14 >10 

8 anos 21,43 6,37 

15 anos 20 a 40 5 

 

Vale ressaltar que a Zona Vadosa (não saturada, acima do NA) é a mais exposta à contaminação, 

devido à proximidade com a superfície e a deposição aleatória de resíduos urbanos e da 

construção civil no terreno, principalmente os perfis que possuem camadas de solos arenosos 

que possibilitam uma maior dispersão de gases, quando for o caso. 

 

c. Estudo do pH e condutividade 

Os resultados encontrados nas medições iniciais e finais para pH do ensaio BMP inoculados 

com as amostras de solo do furo SP2+Lodo não sofreram alterações significativas, variando de 

7,31 para 7,46, em média, conforme exposto na Tabela 9. 

No que diz respeito a condutividade, os dados coletados apresentaram diferença significativa, 

variando de 1873, 0 para μS/cm 3440,9, em média. Tais números classificam as triplicatas em 

fase metanogênica (SCHALCH, 1992 apud ALCANTARA 2007).  

O aumento na condutividade das amostras deve estar associado a degradação da matéria 

orgânica, em especial, do lodo, devido a maior concentração de sólidos voláteis deste se 

comparado os valores encontrados as amostras de solo. 
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Tabela 9: Resultados iniciais e finais de pH e condutividade para as amostras do furo SP2 

 pH Condutividade (μS/cm) 

SP2 - Profundidade (m) Inicial Final Inicial Final 

5,00 - 5,50 7,26 7,68 1856,7 2569,4 

5,00 - 5,50 7,36 7,23 1889,3 4285,3 
 

d. Estudo do biogás 

O Gráfico 5 apresenta a evolução do biogás no furo SP-2. Com relação ao gás metano, observa-

se baixíssima concentração, sem tendência de crescimento durante o período de monitoramento. 

As maiores concentrações de O2 foram encontradas nas medições realizadas logo após a 

abertura para todos os furos, a qual foi diminuindo ao longo do período de monitoramento. Tal 

fato pode ter sido consequência da mistura dos gases do solo com o ar atmosférico durante a 

abertura dos furos e instalação dos drenos, que é composto em média por 20% de oxigênio. 

 O dióxido de carbono apresentou rápida elevação de 6,6%, na abertura do furo, para 21% no 

terceiro dia de monitoramento, mantendo as concentrações próximas a este valor até o final do 

monitoramento. Como já foi mencionado, tal concentração de CO2 representa elevada 

agressividade do meio às estruturas de concreto e ferro. 
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(b) 

Gráfico 5: Evolução da concentração do biogás no dreno instalado no furo SP2 (a) e (b). 

O monóxido de carbono (CO), inicialmente, foi detectado em elevada concentração a qual 

diminuiu ao longo dos dias, não sendo detectado no último dia de monitoramento. Já o gás 

sulfídrico (H2S), característico da decomposição da matéria orgânica, não foi detectado neste 

mesmo período. Tal fato pode estar associado aos baixos teores de sólidos voláteis identificados 

ao longo do perfil, indicando uma avançada decomposição do resíduo. 

Os resultados do ensaio BMP, referente a Taxa de Geração de Biogás estão exibidos no Gráfico 

6. As amostras de solo do furo SP2, apresentaram menores Taxas de Geração de Biogás em 

relação ao BMP inoculado apenas com Lodo, utilizado com parâmetro para comparação dos 

ensaios com as amostras de solo.  

Para as triplicatas das amostras da profundidade de 2,00 a 2,50m e 5,00 a 5,45m a taxa de 

geração atingiu seu pico por volta do segundo dia após a inoculação das amostras, chegando a 

32,18 e 35,35 NmL/dia, respectivamente.  

A taxa de geração de biogás do Lodo, por sua vez, atingiu o pico por volta do sétimo dia de 

monitoramento do ensaio chegando a 47,06 NmL/dia. Volume de Biogás Acumulado para estes 

ensaios está representado no Gráfico 6.  
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Gráfico 6: Taxa de geração diária de biogás durante o ensaio BMP das amostras furo SP2 

No que diz respeito a concentração dos gases analisados para a profundidade de 2,00 a 2,50m, 

por meio da cromatografia, o SP2 apresentou uma concentração de 49,78% para o metano 

(CH4), 31,79% de dióxido de carbono (CO2) e apenas 18,43% de ar para um volume médio 

acumulado de 69,9 NmL. Para a profundidade de 5,00 a 5,45m o volume médio acumulado 

para esta profundidade foi de 76,01 NmL. 

As concentrações, obtidas durante a análise das amostras de lodo foi em média de 54,52% para 

o metano (CH4), 41,99% para o dióxido de carbono (CO2) e de 3,50% para o ar, o que é coerente 

com o volume de biogás produzido que foi de 218,01 NmL, que também foi bastante superior 

ao volume final acumulado para as triplicatas com amostras de solo. 

 

Gráfico 7: Volume acumulado de biogás durante o ensaio BMP das amostras do furo de 

sondagem SP2 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

T
ax

a 
d
e 

g
er

aç
ão

 d
e 

B
io

g
ás

 

(N
m

L
/d

ia
)

Tempo (dias)

SP2(2,0-2,50) SP2(5,0-5,45) Lodo

0,00

40,00

80,00

120,00

160,00

200,00

240,00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

V
o
lu

m
e 

 a
cu

m
u
la

d
o
 d

e 

B
io

g
ás

 (
N

m
L

)

Tempo (dias)

SP2(2,0-2,50) SP2(5,0-5,45) Lodo



84 

 

Tendo em vista que as condições ambientais de incubação para desenvolvimento do ensaio 

foram as mesmas para todas as amostras ensaiadas, pode-se inferir que a inibição da geração de 

biogás para os ensaios com amostras de solo se deu devido a presença metais pesados, 

proveniente da contaminação com o RSU. De acordo com Monteiro (2001), os metais pesados 

estão entre os principais agentes tóxicos verificados em processos anaeróbios. Contudo os 

fatores de inibição da digestão anaeróbia não foram o foco deste estudo. 

 

4.2.3. SP3 

a. Perfil de sondagem 

No perfil SP-3 (Anexo B), onde se observou um aterro superficial composto de areia fina e 

média pouco siltosa com resto de material de construção, fofa de coloração marrom escura 

variegada até a profundidade de 4,00 metros. O nível do lençol freático foi encontrado a uma 

profundidade de 5,90 metros. A coloração das demais camadas oscila entre o marrom e cinza 

escuro e claro, com camadas silto-argilosas e areno-siltosas. Foram identificados resquícios de 

RSU nas amostras de solo coletadas neste perfil. 

 

b. Estudo da umidade e teor de sólidos voláteis 

As amostras recolhidas ao longo do furo SP-3 apresentaram um teor de umidade variável entre 

11,15 a 34,75% (Tabela 10), o primeiro foi para a profundidade de 0,50 a 0,95m e o segundo 

para a profundidade de 4,00 a 4,50m. O percentual médio de umidade das amostras foi de 

19,51%, ligeiramente mais elevada que a média de umidade das amostras do furo SP-2 que foi 

de 18%.  Entretanto para as profundidades de 3,00 a 6,00m a média de umidade foi de 25,86%, 

o que está dentro da faixa de umidade ótima para degradação biológica que é de 20 a 40% 

(PALMIZANO & BARLAZ, 1996) e desenvolvimento microbiano (MEIRA, 2009). 

Considerando os valores para o ensaio de sólidos voláteis os valores variaram de 2,31 a 9,07% 

(Tabela 9). O valor mais elevado para o teor de sólidos voláteis foi para a mesma profundidade 

a qual foi encontrada o maior teor de umidade (4,00 a 4,50m), o qual se diferencia bastante dos 

demais valores.  
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A média encontrada, ainda para o mesmo parâmetro foi de 5,05%, o que de acordo com os 

resultados encontrados por Lima et al. (2002), assemelha-se aos valores encontrados para uma 

célula de aterro sanitário com idade de 15 anos, ou seja, em avançada fase de decomposição 

dos resíduos.  Para Kelly (2002), resíduos com teor de sólidos voláteis abaixo de 20% já podem 

ser considerados estabilizados. 

Tabela 10: Resultados dos ensaios de umidade e sólidos voláteis das amostras de solos colhidas 

no furo de sondagem SP3. 

SP3 PROFUNDIDADE 
DATA 

COLETA 

UMIDADE 

MÉDIA (%) 

SÓLIDOS 

VOLÁTEIS (%) 

AMOSTRADOR: 0.5 - 0,950 m 03/10/2013 11,15 3,69 

AMOSTRADOR: 1.5 - 1,95m 04/10/2013 12,53 3,78 

AMOSTRADOR: 2.0 - 2,50 m 04/10/2013 14,90 4,77 

AMOSTRADOR: 2.5 - 2,95 m 04/10/2013 12,54 5,78 

AMOSTRADOR: 3.00 - 3,45 m 04/10/2013 21,59 6,73 

AMOSTRADOR: 3,50 - 3,95 m 04/10/2013 28,93 5,72 

AMOSTRADOR: 4.00 - 4,50 m 04/10/2013 34,75 9,07 

AMOSTRADOR: 4.50 - 5,00 m 04/10/2013 20,56 5,43 

AMOSTRADOR: 5.00 - 5,50 m 04/10/2013 22,44 4,27 

AMOSTRADOR: 5.50 - 6,00 m 04/10/2013 26,68 7,70 

AMOSTRADOR: 6.00 - 6,50 m 04/10/2013 16,21 2,31 

AMOSTRADOR: 6.50 - 7,00 m 04/10/2013 14,08 2,52 

AMOSTRADOR: 7.00 - 7,50 m 04/10/2013 17,26 4,00 

 

c. Estudo do pH e Condutividade 

Os resultados encontrados nas medições iniciais e finais para pH do ensaio BMP do furo SP3, 

semelhantemente ao SP2, também não sofreram alterações significativas, apresentando uma 

ligeira elevação de 7,49 para 7,85, em média, conforme exposto na Tabela 11. 

Os valores de pH próximos da neutralidade indicam um processo de estabilização da 

degradação da matéria orgânica Pohland & Gould (1986) apud Alves (2008). 
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No que diz respeito a condutividade, os dados coletados apresentaram diferença significativa, 

variando de 2315,4 para 3568,6 μS/cm, em média. Assim como o pH, os valores se 

apresentaram ligeiramente mais elevados que os resultados encontrados para os ensaios com 

amostras de solo do furo SP2. Tais números classificam também a mostra avaliada como em 

fase metanogênica (SCHALCH, 1992 apud ALCANTARA 2007).  

Os resultados de pH e sólidos voláteis estão dentro dos valores encontrados por Silva (2001) 

para a estação de tratamento de esgoto de Vila São João, em seu estudo de avaliação de esgotos 

domésticos da Região Metropolitana do Recife, que foi de 2280 - 6380 μS/cm.  

Tabela 11: Resultados iniciais e finais de pH e condutividade para as amostras do furo SP3 para 

ensaios BMP. 

 pH Condutividade (μS/cm) 

SP3 - Profundidade (m) Inicial Final Inicial Final 

2,00 - 2,45 7,49 7,85 2315,4 3568,6 

5,00 - 5,50 7,55 7,59 2468,2 3787,2 
 

 

d. Estudo do biogás 

O Gráfico 8 apresenta a evolução do biogás no furo SP-3. O comportamento do dióxido de 

carbono assemelha-se ao observado no gráfico correspondente ao monitoramento de campo do 

dreno instalado no furo SP2. A partir do segundo dia de monitoramento as concentrações de 

CO2 se mantiveram entre 20 e 25%, o que caracteriza um ambiente de agressividade forte, por 

apresentar concentrações extremamente superiores a 0,03%, HELENE (1995) apud 

FIGUEIREDO (2005). 

O metano por sua vez apresentou concentrações baixas, sem aparente tendência de elevação 

durante o período. 

O monóxido de carbono foi detectado inicialmente, apresentando uma tendência de queda na 

concentração ao longo dos dias.  

Semelhantemente ao furo SP2, os resultados obtidos para a concentração de oxigênio foi 

significativamente baixa. No que diz respeito ao monóxido de carbono (CO) e ao gás  
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sulfídrico (H2S), o comportamento da concentração para estes gases foi bastante semelhante ao 

observado no furo SP2.  

 

(a) 

 

(b) 

Gráfico 8: Evolução da concentração do biogás no dreno instalado no furo SP3 (a) e (b). 

O Gráfico 9 representa o comportamento da taxa de geração diária de biogás durante o ensaio 

BMP das amostras furo SP3. Enquanto os resultados do ensaio BMP, referente ao Volume de 

Biogás Acumulado no Gráfico 10. As amostras de solo do furo SP3+Lodo, apresentaram 

menores Taxas de Geração de Biogás e Volume de Biogás Acumulado em relação ao 

acumulado pelo BMP do Lodo.  

Paras a triplicatas das amostras da profundidade de 2,00 a 2,45m e 5,00 a 5,50m a taxa de 

geração atingiu seu pico volta do primeiro dia após a inoculação das amostras, chegando a 23,98 

e 34,71 NmL/dia, respectivamente. Relembrando que a taxa de geração de biogás do Lodo, por 

sua vez, atingiu o pico por volta do sétimo dia de monitoramento do ensaio chegando a 47,06 

NmL/dia, não havendo se manifestado até então. 
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Gráfico 9: Taxa de geração diária de biogás durante o ensaio BMP das amostras furo SP3. 

As curvas que representam o volume de gás acumulado, para as triplicatas dos ensaios com 

amostras de solo, assumiram um comportamento quase linear após o primeiro dia após a 

inoculação, mesmo dia para pico apresentado pela taxa de geração. A média acumulada para a 

triplicada do SP3 2,00 a 2,45, foi de 43,43 e para a triplicata do SP3 5,00 a 5,50m foi de 64,21 

NmL, ambos valores encontram-se bem abaixo do volume acumulado para a triplicata com 

amostras apenas contendo lodo que foi de 218,01 NmL. 

 

Gráfico 10:Volume acumulado de biogás durante o ensaio BMP das amostras do furo de 

sondagem SP3. 
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No que diz respeito a concentração dos gases analisados para a profundidade de 2,00 a 2,45m, 

por meio da cromatografia, o SP3 apresentou uma concentração de 51,79% para o metano 

(CH4), 27,59% de dióxido de carbono (CO2) e 20,72% de ar para o volume médio acumulado 

(43,43NmL). Para as análises das amostras da profundidade de 5,00 a 5,50m concentração de 

45,63% para o metano (CH4), 30,74% de dióxido de carbono (CO2) e 23,63% de ar para o 

volume médio acumulado (64,21NmL). 

As composições dos gases encontradas para os ensaios com amostras de solo apresentaram 

ligeiramente inferiores quando comparadas a concentração média encontrada para a análise do 

lodo para o CH4 (54,52%). Diferenças mais significativas foram encontradas entre as 

concentrações de CO2 (41,98%) e ar (3,50%). Tais dados são coerentes com os menores 

volumes de biogás acumulados para os BMPs com as amostras de solo.  

 

 

4.2.4. SP-4 

As camadas superficiais do perfil SP-4 (Anexo B) são compostas de material de aterro até uma 

profundidade de 3,45 metros, com coloração marrom até 1,00 metro e tons de cinza escuro 

abaixo desta camada. O nível do lençol freático foi encontrado a 5,80 metros de profundidade. 

O solo é constituído de areia fina e média siltosa, fofa e de coloração cinza clara.  

 

a. Estudo do teor de umidade e sólidos voláteis 

O furo SP- 4 apresentou um teor de umidade que variou de 11,59 a 28,29%, com um percentual 

médio de 19,20%, cujo teor é levemente superior quando comparado aos demais. Este valor 

está próximo do ideal para o desenvolvimento microbiano, possibilitando o processo de 

decomposição dos resíduos (MEIRA, 2001; MACIEL 2009). 

O teor de sólidos voláteis variou de 4,06 a 8,61%, cuja média alcançou de 6,01%, a qual é 

também levemente superior aos valores médios encontrados para as amostras de solo coletadas 

ao longo do perfil dos demais furos, SP1 (4,12%), SP2 (5,35%), SP3 (5,05%), SP5 (5,35%) e 

SP6 (3,14%), conforme a Tabela 12. 
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Tabela 12:Resultados dos ensaios de umidade e sólidos voláteis das amostras de solos colhidas 

no furo de sondagem SP4. 

SP-4 PROFUNDIDADE 
DATA 

COLETA 

RESULTADO 

MÉDIA 

UMIDADE 

RESULTADO 

MÉDIA SV 

AMOSTRADOR: 0.5 - 0,95m 10/10/2013 11,59 4,91 

AMOSTRADOR: 1,0 - 1,50 m 10/10/2013 14,96 4,06 

AMOSTRADOR: 1,00 – 2,00m 10/10/2013 13,67 4,83 

AMOSTRADOR: 2,00 – 2,50m 10/10/2013 14,98 6,71 

AMOSTRADOR: 2,50 – 3,00 m 10/10/2013 18,76 6,52 

AMOSTRADOR: 3,0 - 3,50 m 10/10/2013 24,68 6,79 

AMOSTRADOR: 3,50 - 4,0 m 10/10/2013 16,71 4,60 

AMOSTRADOR: 4,0 - 4,50 m 10/10/2013 16,01 4,09 

AMOSTRADOR: 8,0 - 8,50 m 11/10/2013 17,33 5,78 

AMOSTRADOR: 8,5 - 9,0 m 11/10/2013 24,59 8,06 

AMOSTRADOR: 9,0 - 9,5 m 11/10/2013 28,80 7,17 

AMOSTRADOR: 9,5 - 10,0 m 11/10/2013 28,29 8,61 

 

Não foi possível realizar os ensaios de umidade e sólidos voláteis para as amostras de todas as 

profundidades, pois algumas precisaram ser colhidas pelo método de lavagem do solo, o que 

altera diretamente as características estudadas nestas amostras.  

 

b. Estudo do pH e condutividade 

Os resultados encontrados nas medições iniciais e finais para pH do ensaio BMP para do furo 

SP4 (Tabela 13), apresentaram uma menor variação se comparado aos resultados encontrados 

para as triplicatas do furo SP5, por outro lado apresenta-se mais próximo quando comparados 

aos resultados obtidos até então para as demais amostras, variando de 7,08 para 7,55, em média, 

conforme exposto na Tabela 25. 

No que diz respeito a condutividade, os dados coletados apresentaram diferença significativa, 

variando de 1204,95 para 4836,90 μS/cm, em média. Tais números classificam também a 

mostra avaliada como em fase metanogênica (SCHALCH, 1992 apud ALCANTARA 2007). 
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Tabela 13: Resultados iniciais e finais de pH e condutividade para as amostras do furo SP4 para 

ensaios BMP. 

 pH Condutividade (μS) 

SP 4- Profundidade (m) Inicial Final Inicial Final 

0,50 - 0,95 7,11 7,63 1197,6 3042,7 

1,00 - 1,50 6,88 7,69 1115,6 5036,5 

3,00 -3,50 7,26 7,41 987,1 5622,3 

3,50 - 4,00 7,55 7,89 1259,1 3231,4 

3,50 - 4,00 6,92 7,38 1276,1 5323,6 

4,00 - 4,50 7,05 7,62 1188,2 5039,2 

8,00 - 8,50 6,86 7,29 1348,0 4792,1 

8,50 - 9,00 6,85 7,73 1324,9 5511,2 

9,00 - 9,50 7,09 7,59 1118,8 5246,7 

9,50 - 10,0 7,27 7,25 1234,1 5523,3 
 

c. Estudo do biogás 

Foi instalado dreno para monitoramento dos gases em campo para o furo de sondagem SP4 

devido a identificação da presença de vestígios de RSU nas amostras de solo, durante a abertura 

do mesmo. 

O Gráfico 11 representa o comportamento dos gases monitorados ao longo do tempo. Observa-

se uma tendência de aumento na concentração de metano associada a uma baixa concentração 

de oxigênio. A concentração de gás carbônico para o furo SP4, semelhante as concentrações 

encontradas para os demais furos, foi de 26,0% para o quarto e último dia de monitoramento. 
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(b) 

Gráfico 11: Evolução da concentração do biogás no dreno instalado no furo SP4 (a) e (b). 

O comportamento das taxas de geração diária de biogás do ensaio BMP estão representadas no 

Gráfico 12. Os resultados encontrados diferenciam-se bastante dos até então observados para 

os demais ensaios com as amostras de solo+Lodo. As taxas de geração para todos os ensaios 

foram bastante próximas às taxas exibidas pela triplicata de Lodo, excetuando-se três amostras 

as obtiveram taxas bastante superiores as quais serão descritas com detalhes. 

Como já mencionado o pico na taxa média de geração de biogás para o Lodo foi alcançada no 

sétimo dia corrente do ensaio BMP (47,06 NmL/dia). Já para as triplicatas inoculadas com 

amostras de solo das profundidades 3,00 a 3,50m, 4,00 a 4,50m e 8,00 a 8,50, foram alcançados 

mais adiante e em momentos distintos para cada uma destas sendo 61,71 (7ºdia), 66,69 (10°dia) 

e 85,01Nml/dia (15º dia) respectivamente. 
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Gráfico 12: Taxa de geração de biogás durante o ensaio BMP das amostras furo SP4. 

O Gráfico 13 representa o volume de biogás acumulado para os ensaios com amostras de 

solo+Lodo e apenas Lodo. Acompanhando os resultados das taxas de geração de biogás os 

volumes acumulados também foram maiores para as triplicatas com solos das profundidades de 

3,00 a 3,50m, 4,00 a 4,50m e 8,00 a 8,50m sendo estes 405,83, 689,29 e 1551,68NmL, 

respectivamente.   

 

Gráfico 13: Volume acumulado de biogás durante o ensaio BMP das amostras furo SP4e Lodo. 
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É importante ratificar o que para a montagem do ensaio BMP foram privilegiadas as amostras 

de solo do furo de sondagem SP4, conforme descrito no tópico 3.6.4 BMP do Capítulo 3, para 

realização dos ensaios devido ao resultado do monitoramento de gases em campo que 

apresentou concentração de 7,6% para o CH4, valor o qual está dentro da faixa de 

inflamabilidade (MARINHO, 2009).  

A composição média para os gases analisados por cromatografia está exibida em formato de 

tabela (Tabela 14) em função da maior quantidade de profundidades avaliadas no ensaio BMP 

para as amostras de solo do furo de sondagem SP4. 

As concentrações de metano e dióxido de carbono, em sua maioria, foram superiores aos 

resultados encontrados para as análises de cromatografia para as triplicatas do Lodo (54,52 

(CH4), 41,99 (CO2) e 3,50% de ar). O que é coerente com o maior volume acumulado durante 

o ensaio para as triplicatas de solo+Lodo em relação a triplicata de Lodo. 

Tabela 14: Resultados do ensaio de cromatografia para os ensaios BMP com as amostras de 

solo do SP4. 

Ensaio BMP CH4(%) CO2(%) Ar(%) 

0,50 - 0,95 53,57 42,15 4,28 

1,00 - 1,50 60,22 34,10 5,69 

3,00 -3,50 57,20 37,01 5,79 

3,50 - 4,00 48,69 45,05 5,26 

4,00 - 4,50 58,16 37,49 4,35 

8,00 - 8,50 53,32 41,23 5,45 

8,50 - 9,00 54,99 39,96 5,05 

9,00 - 9,50 58,61 37,73 3,66 

9,50 - 10,0 59,06 37,69 3,25 

 

4.2.5. SP-5 

a. Perfil de Sondagem 

Nesta sondagem (Anexo B) a camada superficial e constituída de aterro até profundidade média 

de 5,00 metros. O nível do lençol freático também foi encontrado a 5,10 metros de 

profundidade. Nas amostras coletadas nas camadas acima do lençol freático foi identificada a 

presença de resíduos urbanos em decomposição devido a presença de materiais têxteis e 

plásticos.  Não foram identificados resquícios de RSU nas amostras de solo coletadas ao longo 

do perfil. 
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b. Estudo da umidade e teor de sólidos voláteis. 

Os resultados para o teor de umidade para as amostras de solo colhidas ao longo do furo de 

sondagem SP5 variaram entre 11,85 e 25,26% (Tabela 15) com valor médio de 17,58%, 

próximo a média de umidade encontrada para as amostras de solo dos furos até então estudados. 

As amostras coletadas para as profundidades entre 1,50 e 3,95m apresentaram, em média 

valores superiores a 20%, o que favorece o processo de degradação biológica da matéria 

orgânica, conforme Palmizano & Barlaz (1996).   

Para estas mesmas profundidades também estavam concentrados os maiores teores de sólidos 

voláteis, com média de 5,35%. Ao longo do perfil a variação foi de 1,69 6,50%, com média 

total de 3,94. Valores encontrados por Lima et al (2002), para células de 15 anos de idade em 

aterro sanitário variaram de 5 a 10%, que também são classificadas em avançado estágio de 

decomposição da matéria orgânica. 

Tabela 15:Resultados dos ensaios de umidade e sólidos voláteis das amostras de solos colhidas 

no furo de sondagem SP5. 

SP-5 PROFUNDIDADE 
DATA 

COLETA 

RESULTADO 

MÉDIA 

UMIDADE 

RESULTADO 

MÉDIA SV 

AMOSTRADOR: 0,5 - 0,95 m 14/10/2013 11,85 4,97 

AMOSTRADOR: 1,0 - 1,45 m 14/10/2013 11,96 5,22 

AMOSTRADOR: 1,50 - 1,95 m 14/10/2013 21,53 6,50 

AMOSTRADOR: 2,0 - 2,45 m 14/10/2013 22,32 4,24 

AMOSTRADOR: 2,5 - 2,95 m 14/10/2013 22,89 3,52 

AMOSTRADOR: 3,0 - 3,50 m  14/10/2013 25,26 6,26 

AMOSTRADOR: 3,5 – 3,95 15/10/2013 19,04 6,24 

AMOSTRADOR: 5,0 – 5,45m 16/10/2013 18,45 4,15 

AMOSTRADOR: 5,5 - 6,0 m 16/10/2013 24,68 2,01 

AMOSTRADOR: 6,0 - 6,5 m 16/10/2013 13,30 3,48 

AMOSTRADOR: 6,5 - 7,0 m 16/10/2013 15,92 1,69 

AMOSTRADOR: 7,0 - 7,5 m 16/10/2013 13,40 2,69 

AMOSTRADOR: 8,0 - 8,5 m 16/10/2013 13,22 2,49 

AMOSTRADOR: 8,5 - 9,0 m 16/10/2013 16,39 2,44 

AMOSTRADOR: 9,5 - 9,95 m 16/10/2013 13,43 2,51 
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c. Estudo do pH e da condutividade 

Os resultados encontrados nas medições iniciais e finais para pH do ensaio BMP para do furo 

SP5, apresentaram uma maior variação quando comparados aos resultados obtidos até então 

para as demais amostras, variando de 6,65 para 7,99, em média, conforme exposto na Tabela 

16. 

No que diz respeito a condutividade, os dados coletados apresentaram diferença significativa, 

variando de 1201,8 para 5074,3 μS/cm, em média. Tais números classificam as triplicatas em 

fase metanogênica (SCHALCH, 1992 apud ALCANTARA 2007). 

Tabela 16:Resultados iniciais e finais de pH e condutividade para as amostras do furo SP5 para 

ensaios BMP. 

 pH Condutividade (μS) 

SP 5- Profundidade(m) Inicial Final Inicial Final 

2,00 - 2,45 6,93 7,44 1231,4 5336,2 

5,00 - 5,45 6,60 8,24 1172,2 4812,3 
 

 

d. Estudo do biogás. 

Para o furo de sondagem SP5, não foi instalado dreno para o monitoramento dos gases em 

campo por não ter sido identificada a presença de vestígios de RSU mediante uma análise tátil 

visual durante a coleta das amostras, tendo em vista que a coleta de dados foi realizada para um 

projeto de consultoria de custos restritos. 

O Gráfico 14, representa a curva gerada pelo comportamento da taxa de geração diária de biogás 

para as triplicadas com as amostras de solos para as profundidades de 2,00 a 2,45 e 5,00 a 

5,45m, bem como o ensaio apenas com amostra do lodo para base das comparações. Uma 

próxima semelhança pode ser observada entre o desenho das curvas 

Os picos para as taxas de geração dos reatores com as amostras de solo, diferentemente das 

triplicatas analisadas (SP1, SP2 1 SP3), ocorreu por volta do sétimo dia de monitoramento do 

ensaio, não tendo ocorrido a geração de biogás até este momento. Os valores apresentados 

foram 34,54 (2,00 a 2,45m), 40,82 (5,00 a 5,45m) e 47,06 (Lodo) NmL/dia. 
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Gráfico 14:Taxa de geração diária de biogás durante o ensaio BMP das amostras furo SP5 e 

Lodo. 

O comportamento descrito pelas curvas do volume de biogás acumulado, assim como o da taxa 

de geração diária, é bastante semelhante para os ensaios em questão. Os BMP´s com amostras 

de solo do furo de sondagem SP5+Lodo apresentaram um acúmulo final de biogás ligeiramente 

maior que o resultado da triplicata com o Lodo (Gráfico 15).  Os volumes acumulados para as 

profundidades 2,00 a 2,45m e 5,00 a 5,45m foram 246,76 e 250,54 NmL, respectivamente, os 

quais são ligeiramente maior que o volume médio acumulado para o ensaio do Lodo 

(218,01NmL). 

Até então, comportamento semelhante não ocorreu para os ensaios com as amostras de solo dos 

furos os quais foram instalados os drenos para monitoramento dos gases em campo (que foi 

diretamente associado ausência de vestígios de RSU durante a abertura dos furos). Estas, 

inibiram o processo de geração de biogás durante o período do ensaio BMP. Tal fato pode ter-

se diferenciado dos demais devido a um menor grau de contaminação do sítio na região do furo 

SP5, quando comparado ao SP1, SP2 e SP3, indicado pela média inferior no teor de sólidos 

voláteis.  
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Gráfico 15:Volume acumulado de biogás durante o ensaio BMP das amostras do furo de 

sondagem SP5 e Lodo. 

A composição média para os gases analisados por cromatografia foram de 59,81 (CH4), 36,86 

(CO2) e 3,33% de ar para as triplicatas SP5 (2,00-2,45m) e de 56,87 (CH4), 29,68 (CO2) e 3,45% 

de ar para as triplicatas SP5 (5,00-5,45m). As concentrações de metano e dióxido de carbono 

foram superiores aos resultados encontrados para as análises de cromatografia para as triplicatas 

do Lodo. O que é coerente com o maior volume acumulado durante o ensaio para as triplicatas 

de solo+Lodo em relação a triplicada de Lodo. 

 

 

 

4.2.6. SP-6 

a. Perfil de Sondagem 

O perfil SP-6 (Anexo) apresenta uma camada superficial de argila siltosa de 1,00 metro de 

profundidade de coloração marrom. O nível do lençol freático foi encontrado a 7,00 metros de 

profundidade. A coloração das demais camadas oscila entre o marrom e cinza. Em sua 

granulometria predominam areias finas e médias, aumentando a sua compacidade ao longo da 

profundidade das camadas. Não foram identificados resquícios de RSU nas amostras de solo 

coletadas ao longo do perfil. 
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b. Estudo do teor de umidade e sólidos voláteis 

O teor de umidade (Tabela 17) das amostras referentes a este furo variou entre 3,38 a 18,04% 

apresentou um valor médio de umidade de 12,12%. Este valor foi consideravelmente mais baixo 

se comparado aos resultados encontrados para os furos estudados nas Áreas 1 e 2. Tal valor de 

acordo com Palmizano & Barlaz (1996), encontra-se fora da faixa ideal para a degradação 

biológica.  

Os teores de sólidos voláteis, semelhantemente aos resultados encontrados para as amostras de 

solo colhidas ao longo do furo SP5, variaram entre valores baixos (de 0,90 a 5,63%) alcançando 

uma média de 3,14%. Tal valor para este parâmetro foi encontrado em célula com 15 anos de 

idade em aterro sanitário (LIMA et al. 2002). Como este furo está na mesma área que o SP5 

podem ser inferidas as associações feitas a um menor grau de contaminação por resíduos 

orgânicos do solo nesta região. 

Tabela 17:Resultados dos ensaios de umidade e sólidos voláteis das amostras de solos colhidas 

no furo de sondagem SP6. 

SP6 PROFUNDIDADES 
DATA 

COLETA 

RESULTADO 

MÉDIA 

UMIDADE 

RESULTADO 

MÉDIA SV 

AMOSTRADOR: 0,5 - 1,0 m 14/10/2013 10,79 5,63 

AMOSTRADOR: 1,0 - 1,50 m 14/10/2013 13,88 2,00 

AMOSTRADOR: 2,0 - 2,5 m  15/10/2013 12,11 3,75 

AMOSTRADOR: 2,5 - 3,0 m 15/10/2013 11,31 3,32 

AMOSTRADOR: 3,0 - 3,5 m 15/10/2013 12,06 3,72 

AMOSTRADOR: 3,5 - 4,0 m 15/10/2013 11,97 4,00 

AMOSTRADOR: 4,0 - 4,5 m 15/10/2013 9,47 2,29 

AMOSTRADOR: 4,5 - 5,0 m 15/10/2013 3,38 0,90 

AMOSTRADOR: 5,0 - 5,5 m  16/10/2013 6,51 1,42 

AMOSTRADOR: 6,0 - 6,5 m  16/10/2013 11,05 3,14 

AMOSTRADOR: 6,5 - 7,0 m 16/10/2013 12,19 3,86 

AMOSTRADOR: 7,0 - 7,5 m  17/10/2013 12,19 2,92 

AMOSTRADOR: 7,5 - 8,0 m 17/10/2013 16,59 3,06 

AMOSTRADOR: 8,0 - 8,5 m 17/10/2013 14,93 4,52 

AMOSTRADOR: 8,5 - 9,0 m 17/10/2013 13,96 3,42 

AMOSTRADOR: 9,0 - 9,5 m 17/10/2013 15,63 4,01 

AMOSTRADOR: 9,5 - 10,0 m 17/10/2013 18,04 1,42 
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c. Estudo do pH e da condutividade  

Os resultados encontrados nas medições iniciais e finais para pH do ensaio BMP para do furo 

SP6, apresentaram uma menor variação se comparado aos resultados encontrados para as 

triplicatas do furo SP5, por outro lado apresenta-se mais próximo quando comparados aos 

resultados obtidos até então para as demais amostras, variando de 7,45 para 7,91, em média, 

conforme exposto na Tabela 18. 

No que diz respeito a condutividade, os dados coletados apresentaram diferença significativa, 

variando de 1639,95 para 3258,45 μS/cm, em média. Tais números classificam as triplicatas 

em fase metanogênica (SCHALCH, 1992 apud ALCANTARA 2007). O aumento na 

condutividade das amostras deve estar associado a degradação da matéria orgânica, em especial, 

do lodo, devido a maior concentração de sólidos voláteis deste se comparado os valores 

encontrados as amostras de solo. 

Tabela 18:Resultados iniciais e finais de pH e condutividade para as amostras do furo SP6 para 

ensaios BMP. 

 pH Condutividade (μS) 

SP 6- Profundidade (m) Inicial Final Inicial Final 

2,00 - 2,50 7,39 8,15 1914,8 4362,6 

5,00 - 5,50 7,52 7,68 1365,1 2154,3 
 

d. Estudo do biogás 

Para o furo de sondagem SP6, também não foi instalado dreno para o monitoramento dos gases, 

pelas mesmas razões as quais não foi instalado dreno no furo de sondagem SP5. 

O Gráfico 16 representa o comportamento da taxa de geração de biogás durante o ensaio BMP 

para as triplicatas com amostras de solo do furo SP6, profundidades 2,00 a 2,50m e 5,00 a 

5,50m e o Lodo. O comportamento da curva para média da taxa de geração com amostras de 

solo foi semelhante ao observado nos ensaios com as amostras de solo dos furos SP1, SP2 e 

SP3. O pico na taxa de geração ocorreu no primeiro dia após a inoculação das amostras, 

alcançando valores de 34,71NmL (2,00 a 2,50m) e 27,76NmL (5,00 a 5,50m), uma semana 

antes do pico de geração alcançado pela triplicata com apenas Lodo. 
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Gráfico 16: Taxa de geração de biogás durante o ensaio BMP das amostras furo SP6. 

O volume de biogás acumulado (Gráfico 17) não contrariou a tendência observada para os 

ensaios das duas áreas já estudadas, manteve-se em níveis baixos sinalizando uma inibição do 

processo de geração de biogás, assemelhando-se aos volumes de biogás acumulado dos furos 

SP-1, SP-2, SP-3. Os volumes acumulados foram de 93,79 e 63,26NmL, para as profundidades 

de 2,00 a 2,50m e 5,00 a 5,50m, respectivamente, e o Lodo acumulou 218,01NmL de biogás. 

 

Gráfico 17:Volume acumulado de biogás durante o ensaio BMP das amostras furo SP6. 

A composição média para os gases analisados por cromatografia foi de 51,64 (CH4), 33,47 

(CO2) e 14,89% de ar para as triplicatas SP6 (2,00-2,50m). Não foi possível realizar esta mesma 

análise para as triplicatas SP (5,00-5,50m) devido à quebra do cromatógrafo. As  
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concentrações de metano e dióxido de carbono foram inferiores aos resultados encontrados para 

as análises de cromatografia para as triplicatas do Lodo e consequentemente aos resultados 

encontrados para as triplicadas do SP6.  

 

4.3. Secções do sítio em questão 

De posse da topografia do terreno e dos perfis de sondagem das áreas estudadas do solo 

em questão, foram definidos três planos de corte, A (SPT 4 ao SPT 1), B (SPT 2 ao SPT3) e C 

(SPT 5 ao SPT6), para a representação gráfica do subsolo, por meio de secções, com o objetivo 

de visualizar a composição das camadas e a variação do nível da superfície e lençol freático ao 

longo dos determinados cortes do terreno.  

 

a. Plano A  

É composta pelo corte que passa pelo SPT 4 e pelo SPT 1 (Figura 36). Nesse corte observa que 

há uma camada de aterro superficial, no perfil de 2013, ao longo da secção numa média de 2 

metros. A variação na profundidade do nível do lençol freático é pequena.  

Figura 36: Secção A (SPT 4 ao SPT 1). 
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Na análise do perfil do terreno, a Figura 37 exibe a superposição da linha de nível do terreno 

obtidas pelos levantamentos topográficos realizados em 2001 e posteriormente em 2013 ao 

longo da secção A, na qual para o ano de 2008 foram obtidos apenas as sondagens, as quais 

fornecem as cotas das bocas dos furos.  Estes pontos foram lançados no perfil para verificar 

alguma correlação com a topografia de 2001 e/ou 2013e observou-se que este ficou localizado 

ligeiramente abaixo da linha do terreno para o ano de 2001, o que indica possibilidade de 

recalque do terreno de 2001 a 2008 da ordem de 25cm, verificado em escala no perfil. 

Melo (2003), analisando o comportamento geral dos recalques em profundidade, notou que nas 

camadas mais superficiais de um aterro de resíduos sólidos ocorreram os maiores recalques, 

decrescendo gradualmente enquanto a profundidade foi aumentando. Isto se deve às maiores 

espessuras de resíduo e à presença de resíduos mais recentes nas camadas superiores. Já os 

resíduos que estão localizados em profundidades maiores mostram que a massa de resíduo 

apresentou recalques discretos no início da medição, mas no decorrer do tempo estes recalques 

foram praticamente nulos. 

Nesse caso do recalque estimado pela degradação do lixo e aumento de vazios do solo da ordem 

de 25cm é coerente em 7 anos, considerando que os resíduos confinados nesse aterro são antigos 

e que há um baixo teor de sólidos voláteis, numa média de 11%, gerando pequenos recalques. 

Figura 37: Perfil comparativo entre os levantamentos topográfico dos anos de 2001 e 2013 

para a secção A. 
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b. Secção B  

É composta pelo corte que vai do SPT 2 ao SPT 3, conforme ilustrado na Figura 38. Nessa 

secção se observa uma camada de aterro superficial ao longo da secção numa profundidade que 

varia de 2 a 4 metros ao longo da secção, com a variação da profundidade do nível do lençol 

freático passando entre 5 e 6 metros. 

Figura 38:Secção B (SPT 2ao SPT 3). 

 

Na Figura 39 está descrita a superposição da linha de nível do terreno obtida pelos 

levantamentos topográficos realizados em 2001 e posteriormente em 2013 ao longo da secção 

B. Não foram encontrados pontos representativos para cotas das bocas do furo de sondagem 

realizadas no ano de 2008 para o comparativo intermediário na secção B, desse modo, o que se 

observa apenas é uma elevação na superfície do terreno, do ano de 2001 para 2013, em 

consequência dos aterros executados nesse período. 
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Figura 39: Perfil comparativo entre os levantamentos topográfico dos anos de 2001 e 2013 

para a secção B. 

 

 

c. Secção C 

É composta pelo corte que vai do SPT 5 ao SPT 6 (Figura 40), nesse observa-se uma camada 

de aterro superficial ao longo da secção numa profundidade que varia entre 5 e 2 metros ao 

longo da secção.  

Observa-se nesta secção, o aumento da profundidade do nível do lençol, naturalmente, 

conforme este se aproxima do leito do rio que se encontra mais próximo do furo SPT 6, 

passando de 5 para 7 metros. 

O terreno como todo apresenta uma camada superficial de aterro, confirmado os relatos de 

moradores da região e informações dadas pela Prefeitura do Recife.  

Figura 40:Secção C (SPT5 ao SPT 6). 
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Na Figura 41 está explicitada a superposição das linhas de nível do terreno obtidas pelos 

levantamentos topográficos realizados em 2001 e posteriormente em 2013 ao longo da secção 

C, nessa foram adicionados pontos representativos do ano de 2008 a partir de sondagens 

realizadas, as quais fornecem as cotas das bocas dos furos. Observa-se que os pontos de 2008 

se encontram ligeiramente abaixo da linha do terreno do ano de 2001, o que pode estar sugere, 

assim como na secção A, um recalque do terreno da ordem de 15cm, que, conforme a secção 

A, é coerente, visto a idade dos resíduos e a baixa quantidade de sólidos voláteis dos mesmos, 

em torno de 5%. 

Figura 41: Perfil comparativo entre os levantamentos topográfico dos anos de 2001 e 2013 

para a secção C. 
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4.4. Classificação dos riscos à saúde e de explosividade das Áreas estudadas  

 O delineamento das áreas de risco foi realizado a partir dos resultados obtidos pelas análises 

de campo e laboratório. A Tabela 19 apresenta um resumo das condições de biogás e da 

degradação da matéria orgânica no subsolo, a partir das quais foram gerados os mapas de risco 

da área de estudo. 

Tabela 19: Resumo das condições de biogás e da degradação da matéria orgânica no subsolo. 

Furo CH4 CO2 CO (ppm) O2 (%) H2S (ppm) 
Sólidos 

Voláteis (%) 

Idade Lixo 

(anos) 

SP1 1,1 20,0 4,0 6,4 0,0 7,4 4 a 8 

SP2 0,2 23,0 3,0 3,8 0,0 12,0 4 ou menos 

SP3 0,6 25,0 4,0 2,2 0,0 9,0 4 a 8 

SP4 7,6 26,0 4,0 0,9 0,0 8,6 4 a 8 

SP5 - - - - - 6,5 8 

SP6 - - - - - 4,0 15 
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Comprando-se os valores encontrados para as concentrações de sólidos voláteis, pode-se 

afirmar que o terreno pode ser comparado a um aterro de 4 a 8 anos de idade. Entretanto o 

objeto de estudo trata-se de um sistema misto e aberto, composto por solo contaminado por 

RCD e RSU. Tal fato o distingue de um aterro sanitário, onde o volume de suas células é 

praticamente todo preenchido por resíduos. 

Assim pode-se inferir que os resíduos que estão no terreno podem ter idade mais recente do que 

a indicada pelo teor de sólidos voláteis encontrados nos ensaios, tendo em vista que os resíduos 

estão dispersos ao longo do solo.  

Com relação à concentração de biogás encontrada no subsolo durante o período de 

monitoramento em campo a Figura 42 representa o mapa de risco de asfixia em relação à 

concentração de CO2. A classificação das do risco das áreas foi baseado no critério determinado 

por Marinho (2009), conforme exposto na tabela 20 

Figura 42: Mapa de risco de asfixia em relação à concentração de CO2 no subsolo. 

 

 

Tabela 20: Legenda referente a Classificação de Risco asfixia das Áreas em relação a 

concentração de CO2. 

 Elevado >6% 

 Moderado 3 - 6% 

 Baixo 1 - 3% 

 Nulo <1 % 

Fonte: Marinho, 2009. (Adaptado) 
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O metano, por sua vez, não apresentou concentração dentro da faixa de risco de explosividade 

na maior parte do terreno (Figura 43). Apenas o dreno instalado no SP4 apresentou 

concentração dentro da faixa de risco, sendo este classificado como moderado. A Tabela 21 

reúne os critérios para classificação de risco de explosividade em relação a concentração de 

CH4, conforme Marinho (2009). 

Figura 43: Mapa de risco de explosividade em relação à concentração de CH4 no subsolo. 

 

 

Tabela 21: Legenda referente a Classificação de Risco de explosividade para Áreas em 

relação a concentração de CH4. 

 Elevado >10% 

 Moderado 5 a 10% 

 Baixo 3 a 5% 

 Nulo <3% 

Fonte: Marinho, 2009. (Adaptado) 

Com relação ao monitoramento de gases em campo, vale ressaltar que o este foi realizado 

durante um curto período devido ao problema da segurança no local. Em condições adequadas 

de monitoramento (4 semanas ou mais), os valores encontrados para as medições poderiam 

apresentar-se mais críticos devido à maior quantidade de tempo para que os gases do subsolo 

penetrassem no dreno de monitoramento. 
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Capítulo 06 – Conclusões e Recomendações 
 

Cenários heterogêneos são característicos de lixões aterros sanitários de resíduos sólidos 

urbanos, tendo em vista que não há nenhum controle sobre a composição e distribuição de 

material durante sua disposição. De maneira geral pode-se observar uma grande 

heterogeneidade com relação a distribuição dos teores de sólidos voláteis ao longo dos perfis 

de solo estudados. Isto ocorre em função da deposição dos resíduos sólidos urbanos pela 

população, sem que existisse uma estratificação real entre estes e o solo local, que também 

possui matéria orgânica proveniente de sua composição natural e aterramentos sobre a 

vegetação da área.  

Observou-se, também  que a contaminação por resíduos orgânicos, baseado no teor de sólidos 

voláteis encontrados, limitou-se às camadas de solo que estavam situadas acima do lençol 

freático. Vale ressaltar que a área de estudo corresponde a um sistema aberto (solo) 

contaminado com resíduos, o que difere das condições de aterros sanitários os possuem 

dimensões (área e profundidade) consideravelmente maiores. 

Considerando os valores de sólidos voláteis indicam que a degradação dos resíduos já está em 

fase avançada de decomposição, fase IV (anaeróbia metanogênica estável). Entretanto as 

concentrações dos gases metano e dióxido de carbono, encontradas durante o monitoramento 

em campo, caracterizam uma transição entre a fase II (Anaeróbia não metanogênica) e a fase 

III (anaeróbia metanogênica instável).  

Tal cenário pode ter se originado devido à decomposição da matéria orgânica estar ocorrendo 

simultaneamente de forma aeróbia e anaeróbia, pois o solo é um sistema por onde os gases 

podem fluir de acordo com as condições do ambiente, ainda com mais facilidade em solos 

arenosos, que se mostrou presente ao longo dos perfis de solo para as sondagens realizadas.  

O biogás gerado de qualquer uma das fontes supracitadas tem o mesmo fator de impacto, pois 

trata-se dos gases metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2), a depender das suas quantidades 

e concentrações.  

Nas investigações realizadas não foi detectada a presença de gás sulfídrico (H2S). Por outro 

lado foi detectada uma alta concentração de gás carbônico (CO2) associado à presença oxigênio 

no meio, podendo indicar que os resíduos aterrados não se encontram mais na fase de 

decomposição inicial, mas sim na fase final do processo. 



111 

 

A baixa concentração de metano não está apenas relacionada com a degradação aeróbica da 

matéria orgânica, mas sim a sua oxidação biológica na presença de oxigênio. Por outro lado, 

em caso de implantação de construções que impermeabilizem a superfície do terreno se 

estabelece uma condição anaeróbia na área, alerta-se para a possibilidade do crescimento da 

concentração e volume do metano e a redução do gás carbônico, podendo provocar grandes 

riscos a população.  

A avaliação realizada na área do empreendimento residencial Vila Independência confirma a 

existência de um passivo ambiental na região e que a área está contaminada com resíduos 

sólidos urbanos (em estado final de decomposição) e gases no subsolo, conforme Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB (2001). Desta forma, a utilização da área 

deve ser objeto de uma análise de risco e de um projeto de remediação para definir os limites 

aceitáveis (tolerância) em função da sua futura utilização (zona residencial). A continuidade do 

empreendimento sem atendimento a esta orientação pode trazer riscos de ordem geotécnica 

(recalques diferencias na estrutura) e à saúde dos trabalhadores e futuros habitantes (gases 

nocivos e inflamáveis) desta região. Além disso, as condições atuais das fundações (estacas), 

com oxidação de seus elementos, devem ser avaliadas do ponto de vista de capacidade de carga 

e vistoriadas em profundidade. 

Sugere-se, por tanto, para as próximas pesquisas uma avaliação do pH e condutividade em 

campo, avaliação da água do lençol freático quanto à contaminantes, DBO, DQO, pH, sólidos 

totais, entre outras análises importantes da qualidade da água, e por fim é sugerida uma análise 

da permeabilidade da camada ao gás para verificar sua estanqueidade. 
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ANEXO A  

Monitoramento dos gases do subsolo 
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Tabela A1: 1º Dia de monitoramento- Data 31/10/2013 - Instalação do dreno no SP 1. 

Sondagem CH4 (%) CO2 (%) CO (ppm) O2 (%) H2S (ppm) 

SP 1 0,0 5,4 2,0 16,8 0,0 

 

Tabela A2: 2º Dia de monitoramento - Data 01/11/2013 - Instalação do dreno no SP 2. 

Sondagem CH4 (%) CO2 (%) CO (ppm) O2 (%) H2S (ppm) 

SP 1 0,6 20,5 2,0 5,1 0,0 

SP 2 0,8 6,6 14,0 15,9 0,0 

 

Tabela A3: 3º Dia - Data 04/11/2013 - Instalação do dreno no SP 3. 

Sondagem CH4 (%) CO2 (%) CO (ppm) O2 (%) H2S (ppm) 

SP 1 1,1 16,5 7,0 7,9 0,0 

SP 2 0,0 15,0 7,0 10,0 0,0 

SP 3 0,5 15,5 10,0 9,1 0,0 

 

Tabela A4: 4º Dia de monitoramento - Data 05/11/2013 - Instalação do dreno no SP 4. 

Sondagem CH4 (%) CO2 (%) CO (ppm) O2 (%) H2S (ppm) 

SP 1 1,0 19,5 7,0 5,6 0,0 

SP 2 0,1 21,0 5,0 5,7 0,0 

SP 3 0,6 25,0 6,0 2,2 0,0 

SP 4 6,3 19,0 42,0 5,0 0,0 

 

Tabela A5: 5º Dia de monitoramento – Data 06/11/2013. 

Sondagem CH4 (%) CO2 (%) CO (ppm) O2 (%) H2S (ppm) 

SP 1 1,1 19,5 3,0 5,4 0,0 

SP 2 0,0 23,5 0,0 2,8 0,0 

SP 3 0,5 20,0 2,0 1,8 0,0 

SP 4 7,4 25,0 5,0 2,5 0,0 
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Tabela A6: 6º Dia de monitoramento - Data 07/11/2013. 

Sondagem CH4 (%) CO2 (%) CO (ppm) O2 (%) H2S (ppm) 

SP 1 0,8 17,5 4,0 8,2 0,0 

SP 2 0,0 19,5 3,0 6,2 0,0 

SP 3 0,5 22,5 4,0 3,7 0,0 

SP 4 7,4 25,0 4,0 1,5 0,0 

 

Tabela A7: 7º Dia de monitoramento - Data 08/11/2013. 

Sondagem CH4 (%) CO2 (%) CO (ppm) O2 (%) H2S (ppm) 

SP 1 1,1 20,0 0,0 6,4 0,0 

SP 2 0,2 23,0 0,0 3,8 0,0 

SP 3 0,6 25,0 0,0 2,2 0,0 

SP 4 7,6 26,0 0,0 0,9 0,0 
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ANEXO B 

Perfis de sondagem e Análises de laboratório 
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Tabela: Condições meteorológicas da cidade do Recife nas datas de abertura dos furos. Fonte: 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). 

SONDAGEM DATA HORA 

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS 

Patm 

(hPa) 

Chuva 

(mm) 

Vento 

(m/s) 
T(C) 

Umidade  

do ar(%) 

SP1 02/10 10h 1014.35 0.0 1.9 24.1 83 

SP2 01/10 13h 1015.05 0.0 2.4 27.9 67 

SP3 04/10 11h 1016.35 0.0 2.7 27.4 67 

SP4 10/10 11h 1015.05 0.0 3.0 26.6 69 

SP5 14/10 11h 1014.8 0.0 2.6 26.8 71 

SP6 16/10 11h 1014.5 0.0 2.9 26.9 71 

 

 

 


