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RESUMO 

As camadas de cobertura das células dos aterros para RSU funcionam como um isolante 

entre a massa de resíduos e o ambiente externo. Esta camada também é responsável 

por evitar a entrada de água na massa de resíduos, bem como, a saída de gases para a 

atmosfera. Esses fatos por si só, revelam a importância do correto dimensionamento e da 

adequada execução destes elementos dos aterros. 

A presente pesquisa aborda o comportamento do solo em relação à retenção dos gases 

pela camada de cobertura do Aterro de Resíduos Sólidos de Aguazinha – PE, avaliando 

as características geotécnicas dos solos (tipo de solo, percentual de finos, 

permeabilidade ao ar, grau de compactação, grau de saturação e umidade do solo, além 

da espessura da camada e das pressões do gás no contato solo-resíduo. Para isto foram 

realizados 19 ensaios de placa de fluxo estática e medição de pressão e concentração 

dos gases no contato solo-resíduo, medição da espessura da camada em cada ponto e 

ensaios de caracterização, permeabilidade a água e ao ar dos solos da camada de 

cobertura. Também foram avaliadas as emissões dos gases pelos drenos do aterro e 

comparadas com as emissões pela camada de cobertura. Os ensaios de campo foram 

realizados no período de março de 2006 a novembro de 2007. No total foram realizados 

315 ensaios de campo e laboratório.  

O solo utilizado na camada de cobertura é areno-argiloso ou argilo-arenoso. A espessura 

da camada variou entre 0,20 e 0,70m e o grau de compactação do solo variou entre 76 e 

104% indicando que durante a execução da camada de cobertura não ocorreu controle 

topográfico nem de compactação da mesma.  

Os resultados indicaram grande influência do grau de compactação do solo e das 

pressões no contato solo-resíduo nas emissões de metano (CH4) para a atmosfera. O 

grau de saturação do solo em campo variou de 8 a 74%. Os ensaios de permeabilidade 

ao ar indicaram que o grau de saturação acima de 65% influencia no fluxo dos gases pela 

camada de cobertura. A espessura da camada não apresentou nenhuma relação direta 

com a redução das emissões tornando-se um fator secundário quando comparada ao 

grau de compactação, às pressões e ao grau de saturação do solo. A camada de 

cobertura (topo+taludes+bermas) foi responsável por 22% das emissões totais de CH4 

para atmosfera, o que representou significativo dano ambiental além, dos prejuízos 

econômicos. 

Palavras chaves: aterro de resíduos sólidos urbanos; camadas de cobertura; fluxo de 

gases; ensaios de campo e laboratório; retenção de gases; características e parâmetros 

geotécnicos.  



vii 
 

ABSTRACT 

Municipal solid waste landfills final covers work as a seal interface between the wastese 

and the external environment. This sealing layer is also responsible to avoid the infiltration 

of water into the waste mass and the emission of gases to the atmosphere. These 

interventions show by they own how important are both project and execution of the top 

cover as element of the landfill. 

This project aims at evaluations the relation between soil behavior and gases retention on 

the final cover of the Municipal Solid Waste Landfill of Aguazinha-PE. It evaluates 

geotechnical characteristics of the soil (soil classification, fines percentage, air 

permeability, compaction degree, saturation degree and water content), as well as the 

thickness of the layer and gas pressure in the interface soil-garbage. Nineteen static flux-

box tests were undertaken as well as measurements of pressure and gases concentration 

on the interface soil-garbage, measurement of the soil layer thickness and classification in 

each point, water and air permeability of the soil from each point that the flux-box test was 

taken. Gases emission were also evaluated on the Landfill drains and compared to 

emissions through the top cover. Field tests were undertaken between March 2006 and 

November 2007. A total of 315 tests were taken on field and laboratory.  

The soil used on the top cover of the cell was clayey sand and sandy clay, the thickness 

varied from 0.2 to 0.7m and the compaction degree of the soil varied between 76 and 

104%. It points that during the top layer execution there was no topographic neither 

compaction control. The soil saturation degree varied from 8 to 74%. Air permeability tests 

showed that a saturation degree over 65% influences the gasses flux through the top 

cover. 

Results showed that CH4 emissions to the atmosphere are hugely influenced by the 

compaction degree and pressures on the soil-garbage interface. The thickness of the top 

layer didn’t represent any direct relation to the decrease of emissions. It becomes a 

secondary factor when compared to the compaction degree of the soil, to the interface 

pressures and to soils degree of saturation. The final cover was responsible for about  

22% of total CH4 emissions to the atmosphere. It represents environmental damages 

besides economical losses.  

Key words: municipal solid waste landfill; top cover; gases flux; field and laboratory tests; 
gases retention; geotechnical characteristics and parameters. 
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1) CAPITULO I – INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS  

No mundo inteiro, com algumas poucas exceções, os aterros sanitários representam a 

principal destinação final dos resíduos sólidos urbanos (RSU), apesar do imenso esforço 

em se reduzir, reutilizar e reciclar. Apesar da contradição, em vários países, o aterro 

sanitário tem sido a mais importante meta a alcançar, com vistas a um tratamento 

adequado dos resíduos. No Brasil, já existe um número significativo de aterros sanitários, 

principalmente nas Regiões Sudeste e Sul. Por outro lado nas demais regiões este tipo 

de destinação final é praticamente inexistente. A grande dificuldade reside nos custos de 

operação e manutenção de um aterro sanitário, que pressupõe tratamento adequado de 

líquidos e gases efluentes, além de todos os demais cuidados previstos nas normas 

técnicas, (JUCÁ et al, 2005, a).  

Atualmente, além de ser a principal forma de destinação final dos resíduos sólidos 

urbanos, os aterros sanitários estão sendo utilizados como fonte de geração de energia 

ou ao menos como item que reduz o potencial de contaminação do ar e o efeito estufa. 

Neste sentido, o Protocolo de Quioto consiste na possibilidade de utilização de 

mecanismos de mercado para que os países desenvolvidos possam atingir os objetivos 

de redução de gases de efeito estufa. No caso do Brasil, destaca-se o Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo – MDL, por ser o único mecanismo que admite a participação 

voluntária de países em desenvolvimento. O MDL permite a certificação de projetos de 

redução de emissões nos países em desenvolvimento e a posterior venda das reduções 

certificadas de emissão, para serem utilizadas pelos países desenvolvidos como modo 

suplementar para cumprirem suas metas. Esse mecanismo deve implicar em reduções 

de emissões adicionais àquelas que ocorreriam na ausência do projeto, garantindo 

benefícios reais, mensuráveis e de longo prazo para a mitigação da mudança do clima 

(Ministério de Ciência e Tecnologia, MCT, 2008). 

Segundo o relatório do MCT (2008) o Brasil ocupa o 3º lugar em número de projetos e 

em termos de reduções de emissões com 287 projetos de MDL (8%), estando em 

primeiro lugar a China com 1.212 e, em segundo, a Índia com 987 projetos.  

Dos 287 projetos desenvolvidos no Brasil (em fase de validação/aprovação), 9% 

correspondem a projetos de aterros sanitários prevendo uma redução de 26% das 

emissões totais dos projetos brasileiros e mostrando o potencial dos projetos de aterros 

sanitários no escopo do MDL. O gás metano (CH4) é o segundo maior contribuinte para o 
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aquecimento global, atrás apenas do dióxido de carbono (CO2) entre as emissões 

antrópicas de gases do efeito estufa. Estima-se que o CH4, seja 21 vezes mais prejudicial 

que o CO2 no aprisionamento de calor na atmosfera (MCT, 2008).  

Neste sentido, o estudo dos processos de decomposição da matéria orgânica em aterros 

de resíduos sólidos urbanos é de grande importância, já que estes processos resultam na 

geração de gases que podem vir a afetar diretamente o meio ambiente. Desta forma, os 

aterros sanitários devem ser fundamentados em critérios de engenharia para evitar, além 

da poluição dos recursos hídricos e do solo, a poluição atmosférica. A emissão 

incontrolada do biogás é um grave problema de poluição atmosférica, tanto em nível 

local, quanto a nível global e sendo assim, sua emissão deve ser minimizada.  

Segundo Maciel (2003) os efeitos da liberação dos gases localmente variam do simples 

mau odor até possíveis doenças cancerígenas na comunidade circunvizinha ao aterro. 

Em relação à poluição atmosférica global, o principal efeito da liberação do biogás é o 

aquecimento do globo terrestre que vem gerando grandes discussões nos últimos anos. 

Neste sentido, o sistema de cobertura dos resíduos é o principal elemento de projeto para 

evitar ou minimizar a poluição do ar devido aos gases gerados em aterros de resíduos 

sólidos, já que é o elo existente entre o ambiente interno dos resíduos e a atmosfera. O 

conceito tradicional de sistema de cobertura de aterros de resíduos sólidos urbanos 

(ARSU) propõe que a camada funcione como uma barreira de impermeabilização dos 

resíduos as condições do ambiente externo (com condutividade hidráulica saturada do 

solo menor que 10-9 m/s), impedindo a infiltração da água precipitada e a liberação de 

gases para atmosfera, diminuindo a taxa de formação de lixiviado e servindo de camada 

suporte para algum tipo de investigação que porventura venha ser realizado no local.  

Em geral, é instalada sobre a massa de resíduo uma camada de cobertura homogênea 

de solo argiloso, que é considerado o material padrão devido a sua baixa condutividade 

hidráulica saturada (entre 10-9 e 10-11 m/s). Porém, devido ao alto custo de instalação e 

manutenção deste material de cobertura, atualmente se estuda a utilização de materiais 

alternativos tais como: resíduos industriais de papel, mistura de solo e bentonita, 

camadas evapotranspirativas, barreiras capilares, utilização de geossintéticos, resíduos 

da construção civil, entre outros, objetivando diminuir o custo de instalação e manutenção 

do sistema de cobertura final em ARSU. 
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1.2 OBJETIVOS E METODOLOGIA 

O objetivo geral desta pesquisa é estudar o comportamento da camada de cobertura final 

de aterros de resíduos sólidos urbanos no que se refere aos parâmetros geotécnicos e a 

emissão do biogás por meio de investigações experimentais de campo e de laboratório 

nos solos de cobertura do aterro de resíduos sólidos de Aguazinha (Olinda). Entre os 

objetivos específicos a serem pesquisados, podem-se destacar: 

a) Obter experimentalmente o fluxo de gases pela camada de cobertura do aterro por 

meio de ensaios de campo (placa de fluxo, medição da concentração de gases no 

contato solo-resíduo e vazão nos drenos) em diferentes locais dos aterros; 

b) Determinar parâmetros geotécnicos do solo utilizado na camada de cobertura do 

aterro de Aguazinha-PE e sua influência na retenção dos gases; 

c) Mapear as emissões de gases pela camada de cobertura; 

d) Avaliar a contribuição das emissões de CH4 pela camada de cobertura em relação às 

emissões totais do aterro. 

A metodologia utilizada nesta pesquisa foi dividida em ensaios de laboratório e campo e 

seguirá as seguintes fases: 

a) Revisão bibliográfica sobre camadas de cobertura enfocando os mecanismos de 

formação dos gases; controle e monitoramento; regulamentação nacional e 

internacional existente sobre camadas de cobertura; tipos de camada de cobertura e 

fatores que afetam o seu desempenho; mecanismos de transporte de gases e 

percolação de gases no solo e fatores intervenientes; métodos de investigação “in 

situ“ e taxas de emissões de gases em aterros sanitários.  

b) Realização de ensaios de campo para a determinação do fluxo de gases pela camada 

(placa de fluxo), medição da concentração dos gases no contato solo-resíduo, 

medição da espessura da camada, teor de umidade e compactação de campo; 

c) Realização de ensaios de medição de concentração e vazão nos drenos do aterro; 

d) Realização de ensaios de laboratório para caracterização do solo da camada de 

cobertura do aterro (caracterização completa – peneiramento e sedimentação, 

densidade real dos grãos, limites de consistência; condutividade hidráulica saturada 

do solo e permeabilidade ao ar, compactação tipo Proctor Normal), determinação do 

grau de compactação e índices físicos do solo (porosidade, índice de vazios e grau de 

saturação) assim como a interpretação dos resultados obtidos; 
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e) Avaliação dos resultados dos ensaios de forma individual e conjunta por faixa de 

emissão de CH4, mapeamento das emissões de CH4 e CO2, contribuição das 

emissões de CH4 pela camada de cobertura em relação as emissões totais do 

aterro, análise dos fatores que afetam a retenção de CH4 pela camada de 

cobertura e por último a análise da influência de diferentes parâmetros por meio 

da ferramenta de Análise dos Componentes Principais.  

1.3 ESTRUTURA DA TESE  

Esta tese está dividida em seis capítulos. 

O Capítulo 1 apresenta a importância do tema na área de geotecnia ambiental e aterros 

de resíduos sólidos. 

O Capítulo 2 apresenta a revisão bibliográfica sobre tipos de camada de cobertura, além 

de apresentar os mecanismos de transporte dos gases em meios porosos e os métodos 

utilizados para a avaliação e estimativa das emissões dos gases pela camada de 

cobertura final de ARSU. 

O Capítulo 3 descreve detalhadamente os procedimentos adotados e os materiais 

utilizados nos ensaios de campo e laboratório realizados, além da descrição do local de 

estudo com a cronologia da execução dos ensaios.  

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

de 2006 a 2008 na Célula nº 1 do Aterro de Aguazinha, referentes ao intervalo de tempo 

considerado como etapa experimental deste trabalho de pesquisa. A apresentação e 

discussão dos dados dos ensaios estão subdividos em ensaios de campo e de 

laboratório e o resultado será apresentado de forma individual por ensaio realizado. 

O capítulo 5 apresenta as considerações sobre os ensaios por faixa de fluxo, o 

mapeamento das emissões de CH4 e CO2 e a contribuição das emissões de CH4 pela 

camada de cobertura para a atmosfera e onde são analisados os fatores que afetam a 

retenção dos gases pela camada de cobertura em função do CH4.  

O Capítulo 6 apresenta as conclusões desta pesquisa e sugestões para trabalhos futuros. 

O Anexo I apresenta os resultados detalhados dos ensaios de placa de fluxo estática, 

medição da pressão e concentração dos gases no contato solo-resíduo e as curvas 

granulométricas dos solos.  
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2) CAPÍTULO II – REVISÃO BILBLIOGRÁFICA  

 

2.1 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

A geração e a correta destinação de resíduos sólidos urbanos (RSU) é uma das questões 

contemporâneas mundiais. Diariamente, no Brasil, são geradas 129.000 toneladas de 

RSU (Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, PNSB, 2000), sendo que 21,3% destes 

materiais são dispostos em lixões, 37% em aterros controlados, 36,2% em aterros 

sanitários, 2,9% em estação de compostagem, 1% encaminhados para triagem, 0,5% 

tratados termicamente e 1,2% são destinados com uso de outras tecnologias. Nesse 

contexto, as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país são as que possuem uma 

maior quantidade de aterros sanitários (38,80%). Por outro lado, as Regiões Norte e 

Nordeste são as que possuem as maiores quantidades de lixões (52,75%) e aterros 

controlados (21,45%).  

O aterro sanitário é uma obra de engenharia projetada sob critérios técnicos, com a 

finalidade de disposição dos resíduos sólidos urbanos, visando mitigar e controlar os 

danos à saúde pública e ao meio ambiente. Segundo a NBR 8419/1984 - ABNT aterro 

sanitário é a “Técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, que: previne 

danos à saúde pública; minimiza os impactos ambientais, pois utiliza princípios de 

engenharia para confinar os resíduos sólidos à menor área possível; reduz  os resíduos 

ao menor volume permissível” e deve ter a área das células de resíduos coberta 

diariamente na conclusão de cada jornada de trabalho, ou a intervalos menores, se 

necessário. 

O cenário da disposição e tratamento de RSU no país pode ser interpretado 

considerando diferentes aspectos. Em contraponto à disponibilidade de aterros sanitários 

e aterros controlados no Brasil, 63,1% dos municípios que responderam que depositam 

seus resíduos em lixões e 13,7% responderam que depositam os RSU em aterros 

sanitários (PNSB, 2000). Outro fator a ser considerado é que dos 5.561 municípios 

brasileiros, 73,1% têm população inferior 20.000 habitantes. Nestes municípios, 68,5% 

dos resíduos gerados são descartados em locais inadequados (Jucá et al, 2005, a). 

Dessa forma, fica evidenciada a problemática e a relevância de estudos relacionados 

com a disposição, tratamento, gestão e aproveitamento de RSU. 

A partir da assinatura do Protocolo de Quioto, nota-se que as Prefeituras estão realizando 

esforços para a melhoria das condições operacionais de seus aterros. Esse processo de 
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melhoria continua traz consigo uma série de benefícios, dentre eles, destacam-se os 

ganhos ambientais e sociais. Os ganhos ambientais estão relacionados com a redução 

da contaminação do ar, da água e do solo devido ao contato com o lixiviado e com os 

gases originados na decomposição dos resíduos sólidos urbanos. Por outro lado, os 

ganhos sociais estão relacionados, principalmente, com a realocação dos catadores para 

ambientes com melhores condições de trabalho e de saúde ocupacional. Outro fato 

importante é a utilização dos aterros sanitários como ferramentas para a obtenção de 

créditos de carbono, com o controle e redução das emissões de gases de efeito estufa 

para a atmosfera, e como fonte de geração de energia.  

Entre as emissões antrópicas de gases de efeito estufa, verifica-se que o gás metano 

(CH4) é o segundo maior contribuinte para o aquecimento global, atrás apenas do dióxido 

de carbono (CO2). Estima-se que o CH4, seja 21 vezes mais prejudicial que o CO2 no 

aprisionamento de calor na atmosfera (MCT, 2008). 

2.1.1 Mecanismo de Formação dos Gases 

O mecanismo de formação de gases em ARSU é muito complexo devido à diversidade 

de materiais e compostos presentes e por suas possíveis interações físico-químicas e 

biológicas ao longo do tempo (KIM et al 2007; KUMAR et al 2008). Durante o período de 

confinamento dos RSU em células há a formação de ambiente com baixas concentrações 

de oxigênio. Assim, o processo de decomposição desses materiais é predominantemente 

anaeróbio, e, por conseguinte, o material orgânico é transformado bioquimicamente com 

geração de vários compostos gasosos, como por exemplo, CO2, CH4, H2S e NH3. A 

Tabela 2.1 apresenta os percentuais dos gases normalmente encontrados nos aterros 

para RSU. 

A biodegradação dos RSU em aterros gera diversos gases, com destaque para o metano 

(CH4), (El-FADEL e MASSOUD, 2000; KIM et al 2008), originado da decomposição 

anaeróbia dos materiais putrecíveis. USEPA (1993) apud Alcântara (2007) reporta que as 

emissões de CH4 provenientes de aterros correspondem à cerca de 10% do total de 

emissões de origem antrópica. 
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Tabela 2.1 – Composição típica do gás de aterro 
GÁS FÓRMULA
Metano CH4 45 - 60(a) 40 - 70(b)

Dióxido de carbono CO2 40 - 60 30 - 60
Nitrogênio N2 2,0 - 5,0 3,0 - 5,0
Oxigênio O2 0,1 - 1,0 0,0 - 3,0
Monóxido de Carbono CO 0,0 - 0,2 0,0 - 3,0
Sulfeto de Hidrogênio H2S 0,0 - 1,0 0,0 - 2,0
Amônia NH3 0,1 - 1,0 -
Hidrogênio H2 0,0 - 0,2 0,0 - 5,0
Componentes Traço - 0,01 - 0,6 0,0 - 1,0

% VOLUME

 
Fonte: Alcântara (2007) 

A análise da Tabela 2.1 permite verificar que o metano e o dióxido de carbono são os 

predominantes no processo de decomposição dos resíduos sob condições anaeróbias. 

Por outro lado, os gases Hidrogênio e a Amônia são detectados em concentrações bem 

menores, quando comparados ao metano e ao dióxido de carbono. Isso se deve á menor 

quantidade dos elementos N e S nos materiais orgânicos geralmente dispostos em 

aterros para RSU. 

O processo de biodegradação da matéria orgânica presente nos resíduos forma desde as 

macromoléculas orgânicas complexas até o biogás, requer a mediação de vários grupos 

diferentes de microrganismos. Para digestão anaeróbia de proteínas, carboidratos e 

lipídios (a maior parte do material orgânico pertence a esses grupos) pode-se distinguir 

quatro partes diferentes no processo global da conversão, sendo elas a hidrólise, a 

acidogênese, a acetogênese e a metanogênes).  

A hidrólise é a etapa inicial e sua velocidade pode limitar todo o processo de digestão 

anaeróbia, onde as bactérias fermentativas liberam exo-enzimas que promovem a 

transformação de compostos de alto peso molecular (lipídios, proteínas etc.) em 

compostos dissolvidos mais simples (ácidos graxos de cadeia longa, açucares solúveis 

etc.). Em particular, a taxa de conversão de lipídios abaixo de 20o C torna-se muito baixa 

(O’ROURKE, 1968).  

Na acidogênense os compostos solubilizados na hidrólise são metabolizados pelos 

microorganismos fermentativos gerando produtos orgânicos intermediários de baixo peso 

molecular como ácidos graxos de cadeia curta, alcoóis etc. 

A acetogênese é a conversão dos produtos da acidogênese em compostos que formam 

os substratos para a produção de metano: acetato, hidrogênio e dióxido de carbono. Uma 
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fração de aproximadamente 70% da DQO originalmente presente converte-se em ácido 

acético, enquanto o restante da capacidade de doação de elétrons é concentrado no 

hidrogênio formado. Dependendo do estado de oxidação do material orgânico a ser 

digerido, a formação de ácido acético pode ser acompanhada pelo surgimento de dióxido 

de carbono ou hidrogênio. 

A metanogênese é considerada a última etapa do processo de digestão anaeróbia e na 

qual atuam as bactérias arqueas metanogênicas que podem ser subdivididas em 

acetoclásticas e hidrogenotróficas de acordo com o substrato utilizado para a produção 

de metano. O metano (CH4) é produzido pelas bactérias acetotróficas a partir da redução 

de ácido acético ou pelas bactérias hidrogenotróficas a partir da redução de dióxido de 

carbono. Tem-se as seguintes reações catabólicas:  

 metanogênese acetotrófica: CH3COOH → CH4 + CO2  

 metanogênese hidrogenotrófica: 4H2 + CO2→CH4 + 2H2O  

Os diferentes grupos de bactérias que transformam o material orgânico afluente têm 

atividade catabólica e anabólica. Desse modo, paralelo à liberação de diferentes produtos 

de fermentação, há a formação de novas células, dando origem a quatro populações 

bacterianas no digestor anaeróbio, o aterro sanitário. Por conveniência, muitas vezes os 

três primeiros processos juntos são chamados de fermentação ácida, que deve ser 

completada com a fermentação metanogênica. 

Segundo Tchobananoglous et al, 1993 apud Alcântara (2007) a biodegradação dos 

resíduos ocorrem em até cinco etapas seqüenciais como descrito a seguir:  

Fase aeróbia inicial: a biodegradação ocorre sob condições aeróbias. Esta fase pode 

durar algumas semanas ou meses, onde o processo de hidrólise ocorre sob condições 

aeróbias.   

Fase de transição: Onde ocorre a queda no nível de oxigênio molecular e o início do 

estabelecimento das condições anaeróbias. 

Fase ácida anaeróbia: Engloba os processo de decomposição que são precursores da 

metanogênese. Nesta fase, o aumento da atividade microbiana resulta na grande 

produção e acúmulo de quantidades significativas de ácidos orgânicos e CO2.  

Fermentação metânica: Nesta fase acentuam-se a atividade dos microorganismos 

acetotróficos e hidrogenotróficos produtores de metano. As concentrações de CH4 e CO2 
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atingem normalmente valores numa faixa de 50%-70% e 30%-50% do volume do biogás 

produzido, respectivamente.  

Maturação: Nesta fase, considerada a última do processo de degradação dos resíduos, 

ocorre a redução da atividade biológica em virtude da escassez de nutrientes. A fase de 

maturação é caracterizada pela redução na produção de CH4 e CO2 e pelo aumento nas 

concentrações de O2 e N2.  

A Figura 2.1 apresenta as fases de biodegradação da matéria orgânica e a 

concentração de gases em aterros de resíduos sólidos.  

 
Figura 2.1-  Fases de biodegradação  e concentração de gases em aterros 

(TCHOBANOGLOUS et al , 1993 apud ALCÂNTARA, 2007 ) 

Segundo El-Fadel et al (1996) existem diversos fatores que influenciam a geração de 

gases em aterros de RSU. Estes autores destacam a composição dos RSU, suas 

umidades, temperaturas e valores de pH como os principais fatores que atuam sobre o 

processo. Destacam, ainda, a disponibilidade e tipo de microrganismos e a presença de 

agentes inibidores microbianos. De fato, os processos biotecnológicos são determinados 

pela biota atuante e pela quantidade de agentes que proporcionam a diminuição ou 

inibição do metabolismo celular. Cabe enfatizar que, além das variáveis citadas 

anteriormente, outros aspectos relacionados com a geometria e operação do aterro e 

ambiente externo às células podem influenciar na biodegradação dos RSU e, 

conseqüentemente, a formação dos gases. 

Maciel (2003) descreve interessante elenco de fatores que influenciam na biodegradação 

de RSU e à geração de gases, conforme descrito, resumidamente, a seguir: 
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• Geometria e operação do aterro 

A dimensão, a impermeabilização e a compactação do resíduo estão relacionadas com o 

processo de biodegradação desse material. Quanto maior a altura da camada de 

resíduos, menor é a influência da fase aeróbia na sua decomposição. A fase aeróbia de 

decomposição se dá no início da disposição do resíduo, com o consumo do oxigênio 

residual que ficou aprisionado no interior das células. Essas reações de oxidação se dão, 

principalmente, nas camadas superficiais dos resíduos, ou seja, nos primeiros 5m de 

profundidade, contados, a partir da camada de cobertura. A impermeabilização de topo, 

por sua vez, diminui a entrada de ar e de água na massa de resíduos, minimizando o 

efeito do ambiente externo na biodegradação. Nessa mesma direção, também atua o 

aumento da densidade dos resíduos: quanto maior a densidade do resíduo, maior será a 

dificuldade da entrada de ar e de água exterior para dentro das células. Além disso, a 

compactação possibilita o aumento da concentração de gases gerados por unidade de 

volume de resíduos, por dificultar o transporte intersticial dessas substâncias para fora 

das células. 

• Características iniciais dos resíduos 

A composição gravimétrica e físico-química dos resíduos é determinante sobre 

quantidade de matéria orgânica presente no resíduo. O mateial orgânico pode ser divido 

em duas classes, a saber, o material facilmente degradável e o material de difícil 

biodegração. O tempo de degradação da matéria orgânica facilmente degradável pode 

variar de 3 a 15 anos, e esse tempo é bastante influenciado pela umidade do resíduo. De 

fato, a água é o veículo para o transporte de nutrientes e excretas das células, sendo, 

dessa forma, essencial para a manutenção do metabolismo celular. 

• Ambiente interno 

Valores de umidade entre 40% a 60% são considerados adequados para a 

biodegradação da fração orgânica dos RSU. Além disso, um valor de pH na faixa da 

neutralidade e, temperaturas variando de 35ºC a 45ºC possibilitam maior atividade 

microbiana mesofílica e, conseqüente, formação do biogás. A disponibilidade de 

macronutrientes (N, P) e micronutrientes (por exemplo, K e Mn), bem como a presença 

de bactérias metanogênicas influenciam na geração de biogás. Em contrapartida, o 

aumento das concentrações de metais pesados e da salinidade do meio podem inibir o 

processo de biodegradação dos RSU, conforme destacado em estudos da literatura 

(ALCÂNTARA, 2007). 
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• Ambiente externo às células 

Varáveis externas às células dos aterros de RSU como, temperatura do ar e a 

precipitação podem influenciar na biodegradação dos resíduos. A precipitação em 

excesso possibilita uma maior quantidade de água nas camadas de cobertura. Esse 

gradiente de energia potencial e o aumento da saturação de umidade nos interstícios do 

solo, associados às deficiências nos sistemas de drenagem e de impermeabilização 

propiciam a entrada de água para o interior das células. Juntamente com a água, o 

oxigênio dissolvido nesse fluido também adentra através da camada de cobertura. Outro 

fator externo importante é o gradiente de temperatura considerando o ambiente exterior e 

interior das células. Quando esse gradiente é favorável à transferência de calor no 

sentido ambiente externo para o ambiente interno, há transferência de energia com 

incremento positivo na temperatura dos resíduos. Cabe destacar que, a microbiota 

anaeróbia e, especialmente, o grupo de bactérias metanogênicas é sensível às 

alterações dessas variáveis, reduzindo sua atividade metabólica e a formação de biogás.  

Os fatos mencionados nos parágrafos anteriores e as considerações ambientais e 

econômicas reiteram a importância da camada de cobertura final dos aterros para RSU. 

Como essa camada compõe um dos temas principais dessa Tese, a apresentação da 

revisão bibliográfica sobre esse tema será apresentada em tópicos específicos, como 

segue. 

2.1.2 Controle e Monitoramento 

Segundo Alcântara (2007) os aterros sanitários tendem a serem operados como 

biorreatores de grandes dimensões, apresentando como vantagens o aumento da 

densidade dos resíduos e conseqüentemente o aumento da capacidade do aterro, e a 

aceleração da decomposição dos resíduos, aumentando assim a taxa de geração de gás 

e diminuindo o custo global do empreendimento. 

O monitoramento do aterro abrange o acompanhamento sistemático dos parâmetros 

físicos, químicos e biológicos dos sólidos, líquidos e gases gerados no processo de 

biodegradação dos resíduos e seu impacto no meio ambiente visando à prevenção de 

riscos a saúde pública e a contaminação do solo, ar e águas superficiais e/ou 

subterrâneas, além de garantir a operação do aterro de acordo com o previsto em 

projeto. O monitoramento é realizado por meio da obtenção de parâmetros in situ ou 

através da coleta de amostras para ensaios em laboratório.  
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O monitoramento ambiental de aterros de resíduos sólidos pode ser divido em 

monitoramento geotécnico, de líquidos, sólidos e gases. 

Segundo Mariano (1999) o monitoramento geotécnico visa assegurar a operação segura 

do ARSU. Neste sentido, enfoca a compressibilidade dos resíduos, capacidade de carga, 

estabilidade de taludes, condutividade hidráulica, granulometria, propriedades índices 

(umidade, peso específico, índice de vazios) e camadas de impermeabilização (de base e 

de cobertura), considerando que o aterro é composto de um material biodegradável e 

com características próprias (alta compressibilidade, grande tempo de estabilização das 

deformações e irregularidades destas deformações).  

No que se refere ao monitoramento de líquidos, são envolvidos a água drenada na 

superfície do aterro e o lixiviado, composto formado pelo lixiviado e a água infiltrada na 

massa de resíduo. Este monitoramento se faz necessário para verificar se há 

contaminação no sistema de drenagem de águas pluviais, o qual deve ser separado da 

do lixiviado, e se o tratamento é necessário. São realizadas análises físico-químicas e 

biológicas a partir de amostras coletadas nas lagoas de acumulação da água e das 

águas pluviais a fim de verificar a contaminação e comparar a eficiência do sistema de 

tratamento com o tempo. O controle da qualidade do tratamento é de extrema 

importância no âmbito de que será possível identificar a presença se substâncias nocivas 

aos corpos hídricos (ALCÂNTARA, 2007).  

O monitoramento dos sólidos inicia-se já durante a etapa de projeto do aterro, com a 

finalidade de se determinar o tipo de resíduo que será disposto no local, fazendo-se, 

portanto, necessária a caracterização do mesmo. Esta é a primeira etapa do 

monitoramento dos sólidos, que deverá continuar durante a vida útil do aterro, pois 

qualquer alteração na composição do resíduo reflete na geração de efluentes e, 

conseqüentemente, na eficácia do sistema de coleta e tratamento. O monitoramento dos 

sólidos pode identificar resíduos cuja disposição para o local é inadequada, como 

resíduos industriais, e avaliar o estágio de decomposição da matéria orgânica.  

O monitoramento dos gases gerados em aterros sanitários serve para analisar a 

evolução do processo de decomposição de matéria orgânica, avaliar a possibilidade de 

aproveitamento do biogás para geração de energia, estimar a emissão de gases 

liberados para atmosfera através da camada de cobertura do aterro e verificar os riscos 

de migração do biogás através do solo. Dessa forma, o monitoramento deve envolver 

medições de gases no interior da massa de resíduos e na superfície (ALCANTARA, 

2007).  
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As medições de gases na massa de resíduo permite o acompanhamento do processo de 

biodegradação da fração orgânica dos resíduos. Já as medições na superfície do aterro 

permitem estimar a emissão de gases que passam pela camada de cobertura, permitindo 

assim uma quantificação dos gases e uma avaliação da eficiência da camada de 

cobertura. Maciel (2003), realizou estudo da eficiência da camada de cobertura no Aterro 

de RSU de Muribeca/PE. As medições nos vazios do solo têm por objetivo analisar a fuga 

dos gases pelos poros do solo. A análise é importante, visto que se houver escape pode 

haver riscos ambientais, e se as concentrações em confinamento estiverem entre 5% e 

15%, segundo Tchobanoglous et al (1993), existe risco de explosão. 

2.2 CAMADAS DE COBERTURA 

As camadas de cobertura das células dos aterros para RSU funcionam como um isolante 

entre a massa de resíduos e o ambiente externo. Dessa forma, tornam-se parte de 

fundamental importância no projeto e no bom desempenho dos aterros (SIMON e 

MULLER, 2004). Essa camada também é responsável por evitar a entrada de água no 

interior da massa de resíduos, bem como, a saída de gases para a atmosfera. Esses 

fatos por si sós, revelam a importância do correto dimensionamento e da adequada 

operação de  construção destes elementos dos aterros. 

A camada de cobertura deve possuir uma série de características como, por exemplo, 

baixa permeabilidade à água e durabilidade, ao longo do tempo. Normalmente, estes 

sistemas são confeccionados com uso de materiais argilosos que são dispostos sobre os 

RSU para obtenção de uma camada de espessura considerável (aproximadamente de 

0,5m a 1m). A disposição deve ocorrer de forma a garantir um alto grau de compactação 

e um teor de umidade entre 100 e 102% da umidade ótima. No entanto, os eventos de 

penetração das raízes dos vegetais nativos ou exógenos ao local, os ciclos de estiagem e 

de chuva, podem causar problemas nesse sistema de impermeabilização, como, o 

aparecimento de macro e microfissuras (JESSBERGER e STONE, 1991). 

As fissuras propiciam caminhos preferenciais ao fluxo de líquidos e de gases, fazendo 

com que a permeabilidade à água aumente em torno de 3 ordens de grandeza, passando 

de 10-9 a 10-6 m/s (JESSBERGER e STONE, 1991). Isso influencia negativamente a 

biodegradação anaeróbia dos resíduos, como relatado anteriormente. Posto isso, pode 

ser inferido que o custo de instalação e de manutenção dos sistemas de 

impermeabilização de topo das células de RSU podem ser elevados, mesmo quando se 

usam materiais baratos, como solos argilosos, para a sua confecção. 
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O controle da infiltração pelas camadas de cobertura geralmente é estabelecido 

aplicando uma camada de argila com baixa condutividade hidráulica saturada 

(normalmente 10-9 m/s ou menos). Embora o desempenho destas camadas em climas 

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

adequadamente, principalmente devido à formação das macro e microfissuras na 

camada argilosa (USEPA, 2003) 

Shackelford (1999) e Shackelford e Jefferis (2000) destacam que, em locais de clima 

árido, com o nível do lençol freático profundo e onde ocorram relativas distancias aos 

centros urbanos, a camada de cobertura se torna uma das principais ferramentas para 

recuperação de áreas degradadas pela disposição incorreta de RSU. Isso se deve ao 

déficit hídrico que contribui para redução da geração de lixiviado (AL-YAQOUT e 

HAMODA, 2003), o que não reduz a relevância da via de contaminação através da 

camada de impermeabilização de fundo. No Brasil o clima árido ocorre em porção 

significativa da região Nordeste, e dessa forma, a camada de cobertura final pode ser 

considerada indispensável e o único componente eficaz, em longo prazo, para evitar o 

contato do resíduo com o meio ambiente. 

O intuito de melhorar a eficiência da camada de cobertura tem fomentado o interesse por 

estudos com materiais alternativos, mistura de vários tipos e texturas de solos diferentes 

(ZORNBERG, J.G e McCARTNEY, J.S. 2006). Mesmo assim, cabe destacar que, qualquer 

alternativa de cobertura de solo deverá possuir uma eficiência comprovada ao longo do 

tempo, que deve ser no mínimo igual aquela apresentada por camadas convencionais de 

solo argiloso, considerando, também os custos envolvidos. 

Solos argilosos são o material mais comumente utilizado na camada de cobertura de 

aterros sanitários. Isso se deve à sua baixa permeabilidade á água e baixo custo, 

principalmente quando as jazidas desse material se encontram nas proximidades do 

aterro.  

De forma geral, as camadas de cobertura de aterros de resíduos devem cumprir três 

funções: 

- isolar o resíduo do ambiente (área circunvizinha); 

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

áreas circunvizinhas, entrada de oxigênio na massa de resíduo etc.); 

- limitar a entrada de água no aterro, evitando, assim, o aumento da geração de 

lixiviado. 
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2.2.1 Regulamentações Relacionadas 

A regulamentação da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA, 2003) 

referente à Regulação da Conservação dos Recursos Naturais e Recuperação (Resource 

Conservation and Recovery Act -RCRA) nos subtítulos “C-resíduos perigosos” e “D-

resíduos não perigosos” apresentam as seguintes exigências para as camadas de 

coberturas finais de aterros, a seguir:  

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

cobertura final em aterros de resíduos sólidos dependem do sistema de 

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

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

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

camadas de cobertura com base nos tipos de impermeabilização do aterro (Tabela 2.2). 

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

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

deve ter uma permeabilidade menor que a permeabilidade de fundo do aterro ou ser 

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

Tabela 2.2 – Regulação das camadas de cobertura – USEPA (2003) 
CATEGORIA EXISTÊNCIA DE CAMADA DE BASE EXIGÊNCIA DA CAMADA DE COBERTURA

15,24 cm de camada erosão

45,72 cm de solo com Ksat < 10-7 m/s ou

 Ksat  do solo da base  sempre for menor 

15,24 cm de camada erosão
45,72 cm de solo com Ksat < 10-8 m/s 
15,24 cm de camada erosão
45,72 cm de solo com Ksat < 10-9 m/s 
15,24 cm de camada erosão
45,72 cm de solo com Ksat < 10-7 m/s 

Camada de base composta (solo com 
geomembrana) com Ksat < 10-9 m/s

Não existe

 Camada de base com Ksat < 10-8 m/s

 Camada de base com Ksat < 10-8 m/s

B

C

D

A

 

Dependendo do tipo de material e do método construtivo, a condutividade hidráulica 

saturada destes materiais pode variar entre 10-7 e 10-11 m/s. Adicionalmente, os sistemas 

convencionais incluem uma camada adicional de solo para prevenir a erosão, evitar os 

efeitos danosos da ação das intempéries, camadas internas drenantes e camada de 

coleta de gases (EPA, 1991). 

Entretanto, não existe nenhuma especificação referente ao monitoramento dessas 

camadas de cobertura, mesmo sabendo-se que uma camada de cobertura eficiente 

diminui a geração de lixiviado, a fuga de gases, o aparecimento de vetores transmissores 

de doenças, e mesmo a migração do resíduo para o ambiente. Além do fato das 

camadas de cobertura afetarem custos da construção na maior parte das vezes, 

representando aproximadamente 30% de custos da construção (ABICHOU et al, 2003). 
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Segundo Simon e Müller (2004), na Alemanha, os resíduos são classificados em 3 

classes: Classe 0 – resíduos inertes, Classe I e II – resíduos de baixo potencial de 

contaminação (construção civil e escavação de resíduo) e resíduos municipais pré-

tratados e Classe III – resíduos perigosos.  

A camada composta (solo e geossintético) é o componente principal para aterros de 

resíduos perigosos, enquanto as camadas compactadas de argila são utilizadas para 

aterros inertes ou com baixo potencial de contaminação e resíduos municipais. A camada 

de cobertura composta apesar de ser um sistema eficiente, possui um custo bastante 

elevado. Muitos estudos na Alemanha estão voltados para o desempenho em longo 

prazo apropriado de uma única camada de argila compactada para cobertura de aterros. 

De acordo com a Diretriz da Comunidade Européia (SIMON e MÜLLER, 2004) os aterros 

de resíduos não perigosos devem ser cobertos com uma camada de solo impermeável e 

por uma camada composta de solo e materiais artificiais para resíduos perigosos. Em 

ambos os casos, deve existir uma camada drenante de no mínimo 50 cm de espessura. 

Os custos relativos aos sistemas convencionais de camada de cobertura variam de 50 a 

150€/m2. Para minimizar estes custos, começaram a ser estudas e avaliados as camadas 

de cobertura alternativas. Porém na Alemanha, a tendência dos estudos foi em dar 

ênfase as vantagens das camadas de argila compactadas e subestimar suas 

desvantagens supondo que as deficiências possam ser facilmente ser compensadas por 

um projeto de reestruturação da camada. Desse modo, as exigências necessárias para a 

utilização de camadas alternativas tornam-se mais e mais complexa, e em alguns casos 

chegou a espessura de 3m, diminuindo assim os benefícios financeiros dos sistemas de 

coberturas alternativas. A Tabela 2.3 apresenta a composição mínima para as camadas 

de cobertura dos resíduos Classe I e II.  

Tabela 2.3 – Composição mínima das camadas de cobertura dos resíduos Classe I e II - 
Alemanha 

Posição Componentes Aterros Classe I Aterros Classe II

Vegetação Necessáiro Necessário
Camada de proteção > 1 metro > 1 metro

Camada drenante
d ≥ 0,3 m;        
k≥ 10-3 m/s

d ≥ 0,3 m;        
k≥ 10-3 m/s

Camada de Proteção Não necessário Necessário
Geomembrana Não necessário d ≥ 2,5 mm

Camada de argila 
compactada

d ≥ 0,5 m;          k≥ 
5 x 10-10 m/s

d ≥ 0,5 m;        
k≥ 5 x 10-10 m/s

Camada drenante de gás Não necessário Necessário
Camada de Base Fundação d ≥ 0,5 m d ≥ 0,5 m

Camada Cobertura

Fonte: SIMON e MÜLLER (2004) 
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2.2.2 Tipos de Camadas de Cobertura Final 

Existem, basicamente, dois tipos de camadas de cobertura final para aterros de RSU: as 

convencionais e as camadas alternativas. As camadas convencionais de cobertura são 

aquelas confeccionadas com camadas de solo natural argiloso ou camadas intercaladas 

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

células. Já as camadas alternativas, são aquelas compostas por solos, ou misturas de 

solos com outros materiais que não são geossintéticos. 

Dada a relevância, permita-se uma digressão, para ressaltar o fato de que aterros de 

RSU são amplamente utilizados em todo o mundo como local de disposição final de 

resíduos. Após o seu encerramento, é necessária a utilização de camadas de cobertura 

para isolamento final.  

Independente do local de interesse, normalmente, as regulamentações sobre o tema, 

descrevem que o emprego de camadas de cobertura com baixa condutividade hidráulica 

saturada, que funcionem como barreiras hidráulicas, que limitem o fluxo de água para 

dentro da massa de resíduos e, conseqüentemente, que reduza a taxa de geração de 

lixiviado e o risco adicional de contaminação das águas subterrâneas. Além disso, a 

acamada de cobertura deve servir como limitante da migração de gases e da propagação 

de vetores (EPA, 2003). 

O que motiva a execução de camadas de cobertura alternativas ao invés das camadas 

convencionais são as particularidades e singularidades locais como clima, disponibilidade 

de solos naturais argilosos e custo, por exemplo. Dessa forma, os projetos de camadas 

de cobertura alternativas são executados de forma específica e fazem uso de materiais 

diversos como: misturas de solos naturais com bentonita, matériais plásticos, papéis etc.  

Independente do tipo de camada a ser aplicada, a NBR 13896/97, estabelece que existe 

a necessidade de projeto que adote como parâmetro mínimo uma impermeabilização, na 

ordem, de 10-8 m/s. Destaca-se o fato de que a norma não faz menção à exigência de 

tipo de solo, características geotécnicas, espessura e manutenção ao longo do tempo. 

A espessura de cada camada varia de uma situação para outra. Em todos os casos, uma 

camada de vegetação pode ser empregada visando à proteção do sistema de 

impermeabilização de topo das células. O ideal é se colocar uma vegetação nativa, pois 

resiste melhor às condições locais quando comparada à vegetações exógenas. A Figura 

2.2  apresenta um croquis da camada tradicional de cobertura convencional. 
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Cobertura vegetal e Camada drenante
Geotextil

Camada de argila compactada

RSU

Cobertura diária

RSU

Cobertura vegetal e Camada drenante
Geotextil

Camada de argila compactada

RSU

Cobertura diária

RSU
 

Figura 2.2 – Croquis da camada tradicional de cobertura final. Fonte: adaptado de 

EPA(2003). 

Embora possam apresentar um baixo custo inicial de construção, muitos estudos têm 

demonstrado que as camadas de cobertura convencionais de argila possuem algumas 

desvantagens (EPA, 2003). Esse sistema de impermeabilização é susceptível à falhas 

causadas por ciclos de secagem e umedecimento, com promoção do surgimento de 

fissuras e conseqüente aumentando de permeabilidade à água e aos gases. Dessa 

forma, a diminuição do desempenho das camadas de coberturas deve ser levada em 

conta para o correto dimensionamento dos custos de longo e de médio prazo da 

construção e da manutenção desses sistemas. 

A Figura 2.3 a e b apresenta um croquis de camadas cobertura convencionais para 

aterros de RSU com uso de geossintético. 
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Camada de proteção à erosão
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Camada de drenagem de gases

RSU

 
(a)                                                          (b) 

Figura 2.3 (a) e (b)– Croquis de camada de cobertura final para aterros não perigosos e 

perigosos. Fonte: adaptado de EPA ( 2003). 

2.2.2.1 Camadas Convencionais de Solos Compactados 

Dado o grande número de fatores que podem influenciar o desempenho das camadas de 

cobertura, torna-se clara a necessidade da realização de estudos ao longo do tempo de 

Geossintético 

Geossintético Geossintético 
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operação desses sistemas. O objetivo seria definir as condições da vegetação, da 

condutividade hidráulica saturada, as características da retenção da umidade e de gases, 

estimar os efeitos dos ciclos de umidade e secagem sobre as camadas, ao longo do 

tempo.  

O monitoramento das camadas de cobertura consiste numa série de ensaios tanto de 

campo quanto de laboratório, além do acompanhamento das condições climáticas e sua 

interferência no comportamento das camadas de cobertura.  

A caracterização de amostras em laboratório consiste num conjunto de ensaios 

geotécnicos com vistas a determinar os seguintes parâmetros: a distribuição de tamanho 

das partículas, limites de consistência, mineralogia do solo, curva do compactação, 

condutividade hidráulica saturada e não saturada e curva da retenção da umidade.  

Muitos estudos (BENSON et al, 2006, ALBRIGHT et al 2005 ) indicam que o tamanho da 

amostra é de grande importância para o estudo da permeabilidade, pois amostras de 

tamanhos reduzidos podem não representar a situação de campo, como por exemplo, 

representar a existência de fissuras.  

Em campo, devem ser avaliadas as condições existentes como condições 

meteorológicas (precipitação, evaporação), grau de compactação, espessura da camada, 

fluxo de gases pela camada de cobertura, umidade de campo, erosão, vegetação, 

permeabilidade de campo, tamanho e profundidade das fissuras e existência de fluxo 

preferencial (BENSON et al, 2006, ALBRIGHT et al 2005). 

O monitoramento de campo deve ser executado durante o período de construção do 

aterro e após seu fechamento. Cabe enfatizar que, na literatura consultada, não foram 

encontrados estudos que contemplassem o monitoramento da microbiota em camadas 

de cobertura de aterros de RSU. 

Segundo Daniel (1993) as camadas convencionais que utilizam apenas uma camada de 

cobertura com solo argiloso são usadas normalmente em locais com impermeabilização 

de fundo construída de forma similar. Objetiva-se que a camada de base de argila 

funcione de forma semelhante ao sistema composto do solo e geomembrana. A camada 

de cobertura do solo geralmente é compactada sob condições de baixa condutividade 

hidráulica, isto é, com alta compactação e alto teor de umidade. 

As primeiras coberturas para os aterros de resíduos consistiram em uma barreira 

compactada de argila com espessura menor que 0,60m. Essa camada era construída 
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sobre uma camada da drenante, à exceção dos sistemas confeccionados em locais com 

clima áridos. Uma camada de vegetação na superfície podia ser também verificada. Com 

a baixa condutividade hidráulica saturada (10-8 a 10-10 m/s) esperava-se limitar a 

profundidade de percolação da água, melhorar o escoamento superficial, e promover a 

evapotranspiração. 

Interessante trabalho de campo foi apresentado por Montgomery e Parsons (1990). A 

pesquisa envolveu teste de dois tipos de camadas com o mesmo tipo de solo argiloso, 

variando, apenas, as espessuras. Em ambos os casos os solos não foram compactados. 

A Figura 2.4  ilustra os perfis de camada de cobertura estudados.  
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não compactado

Camada de argila
compactada

RSU

 
    (a)      (b) 

Figura 2.4 (a) e (b) – Perfis de camada de cobertura estudados Montgomery e Parsons 
(1990) 

Após quatro anos de monitoramento, a drenagem de ambas as camadas, aumentou de 

menos 1% da precipitação para mais 7% da precipitação média anual.  

Melchior (1997) apresentou resultados obtidos durante oito anos de monitoramento de 

campo (Hamburg – Alemanha), conforme ilustrado na Figura 2.5. A drenagem começou a 

aumentar 20 meses após a construção do experimento e após um verão seco. A 

infiltração aumentou de menos de 1% da precipitação para 17% para a cobertura mais 

espessa e para 26% da precipitação para a cobertura menos espessa. A investigação 

das camadas de cobertura de solo revelou redes extensivas de fissuras, com alguns 

milímetros na largura. O fato foi atribuído ao ressecamento dos solos. O autor também 

destacou que as raízes da planta penetraram em toda a profundidade da camada de 

cobertura.  
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Figura 2.5 (a) e (b) – Perfis de camada de cobertura estudados (MELCHIOR, 1997) 

Khire et al (1997) estudou o desempenho de duas camadas de cobertura de argila 

compactada por 3 anos, uma em clima semi-árido (Wenatchee, WA), conforme ilustrado 

na Figura 2.6. 

 
(a) Clima semi-árido    (b) Clima úmido 

Figura 2.6 (a) e (b) –  Perfis de camada de cobertura estudados nos climas semi-áridos e úmido.  

 Os resultados indicaram que a camada de cobertura no clima semi-árido limitou a 

drenagem a aproximadamente 3% da precipitação durante o primeiro ano da observação, 

mas que a drenagem anual aumentou a aproximadamente para 8% da precipitação 

durante o terceiro ano da observação. A drenagem no clima úmido era a mais elevada o 

primeiro ano (8,7% da precipitação) e mais baixa7 (2,5% da precipitação) no segundo 

dos três anos do monitoramento. 

Observações relevantes foram elaboradas por Benson e Wang (1996) durante o 

monitoramento de duas camadas de cobertura. Os autores reportaram que as trajetórias 

de fluxo vertical e fluxo horizontal se conectaram durante os experimentos, resultando na 

alteração o trajeto do fluxo. 

Embora o desempenho de camadas de cobertura confeccionados somente como solos 

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

regiões áridas, esse tipo de sistema não funciona adequadamente. Os autores 
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fundamentaram suas alegações na formação de rachaduras na camada, pois o 

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

significativas nos principais aspectos que afetam a eficiência da camada de cobertura e 

que os parâmetros iniciais de projeto não foram mantidos, inferindo, portanto, no aumento 

do custo de manutenção desses aterros. A Figura 2.7 apresenta, esquematicamente, 

uma camada de cobertura de argila compactada e o principio de infiltração da água na 

massa de resíduo.  
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Figura 2.7 – Croquis padrão de camada homogênea de argila compactada e Principio da 
infiltração de água na massa de resíduo 

No caso de regiões onde ocorram geadas, os danos a camada de cobertura são 

causados pelo secagem induzida e com uma frente de congelamento movendo-se para 

baixo e pela formação de lentes do gelo. Os gradientes hidráulicos que dirigem o fluxo às 

lentes crescentes causam o ressecamento da argila subjacente, que resulta em 

rachaduras verticalmente orientadas. As rachaduras horizontais são criadas enquanto as 

lentes do gelo se formam. As rachaduras horizontais e verticais dão forma a uma rede 

permeável responsável para o aumento na condutividade hidráulica (Othman et al, 1994). 

Ensaios de laboratório e de campo, realizados por Zimmie e Laplante (1990) e por 

Benson et a. (2001), mostraram que a maioria dos danos causados por geadas ocorre 

dentro de três a cinco ciclos congelamento-degelo. Esses ciclos podem acarretar em um 

aumento da condutividade hidráulica em 3 ordens de grandeza. A Figura 2.8  apresenta 

os ensaios realizados por Benson et al, (2001) mostrando a variação da condutividade 

hidráulica com os ciclos de congelamento e degelo.  
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Figura 2.8 – Condutividade hidráulica de argila compactada x numero de ciclos de congelamento e 
degelo. Fonte: adaptado de Benson et al, (2001) 
 
O ressecamento, que inclui os processos de contração e fissuras, de argilas 

compactadas representa um grande impacto na sua condutividade hidráulica. Ensaios de 

campo e laboratório, relatados na literatura, mostram que as fissuras na argila resultam 

em caminhos preferenciais e aumento substancial da condutividade hidráulica. Nesse 

sentido, os resultados apresentados por Albrecht (1996) mostram que a contração e as 

fissuras promovem aumento mais significativo de condutividade hidráulica em argilas 

plásticas. Em contrapartida, o autor reporta que os siltes, as argilas, as argilas siltosas e 

as argilas arenosas com baixa plasticidade são mais resistentes aos danos causados 

pelo ressecamento. 

Outro fator que interfere no desempenho de camadas de cobertura, confeccionadas com 

solos argilosos compactados, são os recalques da massa de resíduo, os quais podem 

variar de 5 a 30%. Devido à heterogeneidade do material ocorrem muitos recalques 

diferenciais, ocorrendo ondulações na superfície das camadas de cobertura de argila 

compactada. Estes recalques diferenciais podem afetar a integridade das camadas de 

argila compactada, já que as mesmas possuem baixa resistência ao cisalhamento e 

comprometer sua eficiência.  

De acordo com Jessberger e Stone (1991), o recalque diferencial resultante desta 

distorção (recalque diferencial dividido pelo comprimento ao longo da barreira, L, x 100%) 

for maior que 9,5% ocorrerá fissuras na camada de argila compactada e 

conseqüentemente um aumento da percolação de água através da mesma (Figura 2.9). 

Se estas distorções são prováveis de ocorrer, a utilização de geomembranas ou 

geotéxteis podem aumentar a resistência desta camada. Também é importante o 

monitoramento da camada de cobertura, pois se pode realizar manutenção quando as 

distorções se aproximarem de 9,5%. 
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Figura 2.9 – Fluxo pela camada de cobertura versus deformação angular. Fonte: Adaptado de 

Jessberger e Stone (1991). 

Albright et al (2005) estudou as alterações das camadas de cobertura de argila 

compactada em uma região de clima úmido, com precipitação média anual de 1273 mm. 

O local em questão foi um aterro na Georgia do Sul (USA) e o período de observação foi 

de 46 meses. Neste estudo, foram monitorados o balanço hídrico e a existência de fluxo 

preferencial (nesse caso, o sistema tinha uma drenagem padrão na base da camada de 

cobertura). 

Após o período de estudo, o solo de cobertura foi retirado e analisado para verificar as 

alterações tanto de estrutura, quanto a condutividade hidráulica. Durante o desmonte 

foram realizados ensaios de campo e coletadas amostras para determinação da 

condutividade hidráulica e para caracterização da estrutura do solo.  

A avaliação da estrutura e os resultados dos testes de fluorescência (tintura) serviram 

para investigar se as fissuras existentes poderiam ser responsáveis pela alta velocidade 

de drenagem e aparente fluxo preferencial. 

Os ensaios de fluorescência usados pelos autores consistiam em colocar o solo em 

contato com substância fluorescente, a qual penetrava no solo. Isso indicou a existência 

de grandes fissuras e o desenvolvimento das raízes em todo o perfil da espessura da 

camada de cobertura. Esse ensaio indicou que, em muitos pontos, ela chegou até a base 

da camada, evidenciando que existiu um fluxo preferencial na camada de cobertura. A 

tintura era também claramente visível na água que escoava, indicando que a água tingida 
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na superfície passada rapidamente através da barreira do solo. Observou-se também que 

a fissura apesar de mais larga na superfície foi diminuindo de espessura. As raízes foram 

encontradas geralmente nestas rachaduras. 

Os ensaios de campo indicaram que a condutividade hidráulica aumentou em torno de 

três ordens de grandeza, de 10-7 para 10-4 cm/s. Para essa avaliação, os autores 

utilizaram ensaios de campo em grande escala (poços de 1,5m x 1,5m e 3,6m x 3,6m) e 

ensaios em laboratório. As Figuras 2.10 e 2.11 apresentam o perfil do solo com a 

instrumentação e o croquis da camada de cobertura, respectivamente. 

Camada de proteção à erosão

Camada de argila compactada

Barreira para o crescimento
das raízes

Medidores de Umidade Camada de proteção à erosão

Camada de argila compactada

Barreira para o crescimento
das raízes

Medidores de Umidade

 

Figura 2.10 – Perfil do solo e da instrumentação da camada de cobertura  

Berma                                    Solo de cobertura                            Instrumentação

Chuva

Percolação Geomenbrana                     Dreno Solo de cobertura               Barreira para
raízes

Berma                                    Solo de cobertura                            Instrumentação

Chuva

Percolação Geomenbrana                     Dreno Solo de cobertura               Barreira para
raízes

 

Figura 2.11 – Croquis da camada de cobertura 

Os ensaios de campo demonstraram que o valor da condutividade hidráulica saturada 

variava de acordo com área da seção do ensaio para seções transversais menores que 

0,73m2. Porém, para seção transversal maior que 0,73m2 a condutividade hidráulica 

parece independer da escala. A dependência da escala é consistente com os estudos 

precedentes Benson et al (1994) apud Daniel (1984) e Dia e Daniel (1985), que 

mostraram que ensaios de condutividade hidráulica de amostras de pequenas dimensões 

realizadas em laboratório pode ser 2 a 3 ordens de grandeza menor que a condutividade 

hidráulica em escalas maiores. 
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Foi também observado que o aumento da condutividade hidráulica depois do período de 

estiagem foi independente do aumento do teor de umidade da camada, mostrando que 

devido às fissuras existentes, ocorreu um fluxo preferencial de infiltração por estas 

fissuras. 

Devido o sistema de drenagem instalado e ao tipo de solo da camada de cobertura (areia 

argilosa), o efeito da capilaridade foi minimizado, já que a camada de cobertura estava 

quase saturada e a pressão de entrada de ar é elevada (TINJUM et al 1997). 

A camada drenante impediu a passagem das raízes para a camada de argila compactada 

e o solo no fundo do perfil permaneceu úmido, minimizando ainda mais o efeito de 

capilaridade. As raízes foram observadas também em toda a camada de barreira e 

existiam basicamente nas rachaduras. Todas estas mudanças no comportamento 

indicam que o ressecamento do solo durante a seca causou rachaduras e formou 

trajetórias preferenciais de fluxo. 

Os estudos realizados por Montgomery e Parsons (1990), Melchior (1997), e Khire et al 

(1997) mostraram que, nos locais onde a camada de cobertura sofre fissuras, ocorre o 

aumento na velocidade de percolação, indicando que as fissuras são mais prováveis de 

ocorrer quanto mais compactada estiver a camada de cobertura de solo argiloso. Os 

ensaios realizados sugerem que a camada de cobertura de argila compactada intacta é 

capaz de percolar entre 1 e 4% da precipitação em climas úmidos e de 1 a 2% da 

precipitação em climas semi-áridos. Quando ocorrem fissuras nestas camadas, elas 

possuem a capacidade de percolar entre 10 a 20% da precipitação em climas úmidos e 

12% da precipitação em climas semi-áridos.  

Os estudos acima descritos indicam que os períodos de estiagem ou de chuvas, causam 

uma degradação mais rápida da barreira de solo e que a eficiência desta barreira, em 

relação à condutividade hidráulica pode ser comprometida em curto período de tempo. 

Neste sentido, camadas de cobertura executadas apenas com argila compactada devem 

considerar a existência de fissuras e o aumento da condutividade hidráulica durante sua 

vida útil, já que a diminuição desta é relativamente rápida, resultando numa velocidade de 

fluxo maior do que a esperada. 

Baixas condutividades hidráulicas requerem altas compactações e altos teores de 

umidade e estes fatores induzem a ocorrência de mais fissuras nos períodos de estiagem 

e alterações na condutividade hidráulica.  
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Segundo Mitchell e Soga (2005), o desempenho das camadas de cobertura de solos 

argilosos são afetados, principalmente, pela estrutura interna dos solos e o nível de 

compactação.  

De forma geral, baixas condutividades hidráulicas são obtidas quando os vazios do solo 

são eliminados, isto é, na condição de compactação do solo na umidade ótima e 

densidade seca máxima, já que a permeabilidade do solo argiloso ou argilo-siltoso pode 

variar de 10 a 1000 vezes se este solo foi compactado com a mesma densidade, porém 

com um teor de umidade menor que o teor de umidade ótimo, ramo seco da curva de 

Proctor, (ISTOK,1989, apud BENSON et al 2005). Conseqüentemente, os ensaios de 

laboratório, na densidade seca máxima e teor de umidade ótima representam a melhor 

situação, porém quando o solo é exposto ao ambiente, ocorre a evaporação da água e 

possível fissuramento da mesma que tem como conseqüência o aumento da 

permeabilidade do solo. 

2.2.2.2 Camadas Convencionais Solo - Geossintético 

As camadas de cobertura que empregam uma barreira composta, isto é, a colocação de 

uma geomembrana diretamente sobre a camada compactada de argila ocorre atualmente 

em todos os novos aterros de resíduos sólidos nos Estados Unidos. Isso nó não é feito 

nos casos em que um outro tipo de camada possa ser construído, e que possua, no 

mínimo, uma eficiência hidráulica equivalente (EPA, 2003). Geralmente, uma camada da 

drenagem não é obrigatória para as camadas compostas colocadas em aterros de RSU 

naquele país.  

Kable et al (2000) apud Simon e Müller (2004) afirmam que a camada composta de argila 

e geomembrana é um sistema altamente eficiente para evitar o fluxo d’água para dentro 

do aterro, bem como a saída dos gases, pois o contado entre a argila compactada e a 

geomembrana pode selar as falhas da geomembrana, bem como a mesma protege a 

camada de argila compactada. 

As camadas compostas têm algumas vantagens em relação às camadas de cobertura de 

argila compactada, como segue: a) geomembranas são muito eficazes para limitar o fluxo 

através da barreira da argila, mesmo que alguns defeitos no geomembrana sejam 

inevitáveis (GIROUD et al, 2000) geomembranas podem limitar a secagem da barreira da 

argila e potencial penetração das raízes na barreira subjacente da argila. 
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As desvantagens dos sistemas com geossintéticos são o aumento de custo inicial da 

obra e o potencial para problemas da estabilidade ao longo do tempo no contato entre a 

as camadas de geossintético e entre o solo e o geossintético (BENSON et al, 2005). 

A Figura 2.12 apresenta a comparação da eficiência da percolação em camadas 

compostas e camada de argila compactada ao longo do tempo (MELCHIOR, 1997; 

DWYER, 1998). 

 

Figura 2.12 –  Comparação da eficiência de percolação pela camada de cobertura 
compostas e de argila compactada (Melchior, 1997)  

Os estudos de Montgomery e Parsons (1989) e de Khire et al (1997) corroboram os 

resultados relatados por Mechior (1997). Em todos os casos, a percolação das camadas 

compostas foi aproximadamente duas ordens de magnitude menor que a percolação das 

camadas de argila compactadas. 

Estudos usando ensaios com poços mostraram que a geomembrana previne a ruptura 

por ressecamento da argila, em acordo com a vantagem de aplicação desses materiais 

ao invés de sistemas mais simples contendo, unicamente, solos (KHIRE et al, 1997). 

Outro interessante estudo sobre o comportamento de sistemas de cobertura compostos 

foi apresentado por Corser e Cranston (1991). Os autores descrevem ensaios de campo 

que ilustram como as geomembramas nas camadas compostas protegem a camada de 

argila compactada. Os testes foram executados em três cenários distintos num aterro na 

Carolina do Sul, EUA, localizados em clima semi-árido. Os resultados de Mechior (1997) 

corroboraram as alegações de Corser e Cranston (1991) e inferiram que, sem a 

geomembrana, a barreira de argila compactada provavelmente racharia, aumentando sua 

permeabilidade. A Figura 2.13 apresenta os perfis das seções dos ensaios 
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Figura 2.13 – Croquis da seção de camada de cobertura (Corser e Cranston, 1991).  

A literatura reporta que, o fato de apenas se cobrir as camadas de solo com 

geomembranas não é uma prática recomenndada (MONTGOMERY e PARSONS, 1989; 

ALBRECHT, 1996; BENSON e KHIRE, 1995). O mais apropriado seria a aplicação de 

uma camada de superfície, a qual deve ser colocada o mais cedo possível, com vistas à 

assegurar que exista o contato entre a geomembrana e a argila. 

Cabe enfatizar que, os estudos acima citados relatam que as geomembranas são 

eficazes para limitar a entrada nas raízes na camada de argila, porém poucos ensaios de 

campo existem para verificar esta afirmação. Para geomembranas intactas, é improvável 

que as raízes penetrem através do polímero. Entretanto, as experiências do laboratório 

conduzidas pela USEPA sugerem que os furos nas geomembranas se transformam 

rapidamente em condutos para a penetração da raiz. 

2.2.2.3 Fatores que Afetam o Comportamento de Camadas de Cobertura 
Convencionais 

O objetivo de diminuir o custo da instalação e de manutenção do sistema de cobertura 

final em aterros de RSU não abre prerrogativa para desempenho inferior aos 

estabelecidos por sistemas de convencionais de cobertura com argila compactada. 

Nesse sentido, Real (2005) reporta que, para uma maior eficiência de processo, é 

necessária a utilização de engenharia geotécnica, conhecimento das técnicas de 

compactação de solos, caracterização de meios porosos, solos não-saturados e das 

características de permeabilidade destes solos e materiais. 

EPA (2003) relata que, mudanças em quatro propriedades, relacionadas a seguir, podem 

influenciar demasiadamente no desempenho das camadas de cobertura de RSU, ao 

longo do tempo: a) características hidráulicas saturadas; b) a variação da umidade dos 

materiais da camada de cobertura; c) difusão do oxigênio; d) integridade dos constituintes 

de cobertura.  
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Os processos que alteram estas propriedades foram agrupados em processos físicos, 

químicos, e biológicos, conforme apresentado na Tabela 2.4.  

Tabela 2.4 – Processos físicos, químicos e biológicos que afetam a camada de cobertura 
 

Processo Físicos Processos Químicos Processos Biológicos

Erosão Consolidação Osmótica Penetração das raízes
Estabilidade Dispersão/erosão Animais roedores
Ciclos de umedecimento e 
secagem

Dissolução/precipitação Bioturvação

Ciclos de congelamento e 
degelo

Hidrólise àcida Intervenção Humana

Adensamento/recalques Consolidação 
Mineralógica

Obstrução 
bacteorológica

Eventos Climáticos extremos Sorção Vegetação

fogo Oxidação
Salinização  

Fonte: Benson et al (2006) 

Dentre os processos físicos se destaca a erosão como um dos fatores mais proeminentes 

na redução do desempenho das camadas de coberturas. Esse processo é promovido 

pela ação do fluxo de água e/ou do vento, sobretudo nos materiais mais superficiais 

(BENSON et al, 2006). 

Os ciclos de secagem e umedecimento, de congelamento e degelo, além dos recalques 

diferenciais são fatores que afetam de forma proeminente o desempenho das camadas 

de cobertura pois influenciam na condutividade hidráulica da camada argilosa 

(JESSBERGER e STONE 1991; BENSON e OTHMAN 1993; ZIMMIE e La PLANTE 

1992; MELCHIOR 1997; ALBRECHT e BENSON, 2001). Esses fenômenos podem 

promover o aparecimento de fissuras nessas camadas. Albrecht e Benson (2001) relatam 

que, o surgimento de fissuras em solos argilosos compactados se dá, principalmente, 

devido à tensão volumétrica causada pelo ressecamento. 

Cabe enfatizar que, o surgimento de fissuras, e, por conseguinte, de caminhos 

preferenciais, alteram os fluxos mássicos de gases e líquidos considerando a camada de 

cobertura como uma membrana limitante às trocas de massa (MONTGOMERY e 

PARSONS 1989; BENSON e KHIRE 1995; MELCHIOR 1997; ALBRECHT 1996). 

A dissolução é um fenômeno que ocorre naturalmente com o contato da maioria dos 

materiais naturais ao ter contato com solventes, no caso, a água. Por ser constituído por 

uma série de óxidos e sais, parte desses componentes dos solos naturais podem se 
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dissolver pela ação das águas oriundas das chuvas. Somado a isso, a percolação de 

gases através da camada de cobertura pode alterar o pH para faixa ácida, e 

conseqüentemente, deslocar o equilíbrio físico-químico favorecendo lixiviação dos 

cátions. Esse processo de lixiviação ácida em questão pode, também, ser denominado 

de hidrólise ácida. Sendo, nesse caso, um processo brando de decomposição dos 

constituintes do solo. 

A vegetação pode exercer efeito benéfico e, em alguns casos, contrários à 

impermeabilização da camada de cobertura. Por um lado, a cobertura vegetal pode 

minimizar efeitos da ação dos ventos no arraste dos materiais finos da camada de 

cobertura, por outro lado, a penetração de raízes pode, em alguns casos, criar caminhos 

preferenciais aos fluxos de água e gases, decrescendo a eficácia das camadas de 

impermeabilização. 

Bioturvação é o fenômeno de perturbação em sedimentos ou em camadas de cobertura 

de aterros em geral, promovida pela atividade biológica (MERMILLOD-BLONDIN e 

ROSENBERG, 2006 apud HÉRY, 2008). Fayer e Gee (2006) descrevem que a 

bioturvação pode impactar, sobremaneira, a drenagem em camadas de cobertura, 

mudando as propriedades físicas e hidráulicas do solo empregado. Estudos realizados 

em aterros de RSU nos EUA demonstraram o efeito de pequenos mamíferos nos 

primeiros 70 cm das camadas de cobertura em quatro aterros com diferentes idades 

(SHAFER et al, 2004). Esses autores demonstraram que, em curto prazo, o efeito da 

bioturvação foi preocupante pois possibilitou a criação de macroporos temporários, o que 

aumentou a permeabilidade das camadas. De forma geral, a bioturvação não pareceu 

aumentar o armazenamento de água nas camadas de solo estudadas. Assim, essa 

observação levou os autores à conclusão da ocorrência de processo de drenagem. 

Héry et al (2008) executaram interessante trabalho sobre o efeito de minhocas na 

bioturvação de camadas de cobertura de aterros de RSU. Os autores destacaram efeito 

positivo da presença de minhocas na comunidade de bactérias oxidantes de metano 

presente no solo. O aumento da biodiversidade de bactérias oxidantes de metano 

promoveu maior taxa de oxidação do metano que percolava na camada de solo com 

produção de CO2. As bactérias oxidantes de metano ocorrem, naturalmente, em camadas 

de cobertura de aterros de RSU (BERGER et al, 2005), favorecer a multiplicação desses 

microrganismos, constitui, dessa forma, interessante modo de redução da emissão de 

metano para o ambiente exterior das células.  



Capítulo II – Revisão Bibliográfica   32 
 

BERGER et al (2005) destacaram, ainda, que a presença de microrganismos oxidantes 

de metano promoveu a oxidação de 57% a 97% desse gás. No caso estudado, o efeito 

mínimo de oxidação foi verificado logo após a umidificação do solo, provavelmente, 

devido aos processos de solubilização dos gases na fase líquida e conseqüente redução 

na concentração de oxigênio nessa fase. O oxigênio, elemento essencial para conversão 

do CH4 a CO2, é um gás pouco solúvel em água o que justifica a alegação dos autores. 

Vários microrganismos podem oxidar o CH4 a CO2, (CEBRÓN et al 2007, BERGER et al 

2005). Isso é considerado um dos efeitos benéficos da comunidade microbiana do solo, 

promovendo à redução das emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera. Além 

disso, a colonização bacteriana traz efeitos benéficos para o crescimento de vegetais na 

camada de cobertura, por auxiliarem na fixação de nutrientes no terreno, reduzindo, 

dessa forma, a erosão e aumentando a capacidade de retenção de água pelos solos 

(KAMON et al 2000). 

2.2.3 Camadas Alternativas  

Em geral as camadas de cobertura de aterros são construídas com argila compactada 

com ou sem geossintéticos cuja principal função é evitar a infiltração da água no resíduo 

e assim reduzir a geração de lixiviado que deverá ser tratado ou que poderá contaminar o 

sub-solo e as águas subterrâneas, além de promover o controle de emissões de gaes 

para a atmosfera. Sendo assim, o uso de camadas alternativas de cobertura de aterros 

de resíduos está condicionado, no mínimo, à equivalência de eficiência tanto em relação 

à percolação da água e gases pela camada de cobertura quanto à erosão devido às 

chuvas e ventos. Dentre os principais fatores que embasam a justificativa do uso de 

sistemas alternativos, destaca-se aquele relacionado com a percolação de água. Além 

disso, essa manutenção de padrão de comportamento deve considerar o tempo de uso 

como uma das variáveis consideradas. 

As camadas alternativas têm como finalidade substituir o uso de camadas de cobertura 

convencionais, sendo que, ela deve sempre satisfazer o critério de ser a mais adequada 

para a região e peculiaridades do aterro em questão. Outro fator a ser destacado é o 

custo desse sistema e de sua implantação, o que deve ser sempre racionalizado. A 

Tabela 2.5 apresenta uma relação de custo e percolação entre diversos tipos de 

camadas de cobertura de aterros de resíduos sólidos.  
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Tabela 2.5 – Relação de Percolação entre as camadas alternativas (DWYER, 1998) 

Tipos de Cobertura Custo 
relativo 

Percolação   
(mm)

Percolação 
relativa

Camada de Argila Compactada 0,32 10,30 147

Cmada composta de Geomembrana e argila 0,57 0,88 13

Campaca composta 1,00 0,07 1
Barreira Capilar 0,59 1,24 18
Barreira Capilar com drenagem lateteral 0,48 0,97 14
Camada Monolítica 0,47 0,12 2
 

O uso de camadas de cobertura alternativas é bastante interessante, porém ainda não é 

muito difundido em grande escala. A utilização de resíduos industriais como materiais 

alternativos no campo da engenharia civil vêm ganhando expressão nos últimos anos e 

isso se deve, especialmente, aos aspectos econômicos e ambientais. Encontrar uma 

aplicabilidade para os resíduos é uma solução eficaz no sentido de buscar minimizar os 

problemas relacionados à geração, aos volumes significativos, aos espaços para sua 

disposição, etc. Nesse sentido, alguns pesquisadores têm desenvolvido trabalhos para 

reuso de resíduos na construção de sistemas de impermeabilização (SHACKELFORD et 

al, 2006). 

Segundo Simon e Müller (2004), recentemente, os estudos nesse campo estão 

relacionados com reuso de resíduos industriais, como por exemplo: papel, resíduos da 

construção civil etc. 

No entanto, o uso desses materiais alternativos para cobertura de aterros é bastante 

controverso no meio científico. Estudos mostram que mistura de tijolos com argila e 

betonita pode-se produzir condutividades hidráulicas do solo saturado inferiores a 5 x 10-

11 m/s e que o custo desta mistura pode chegar a 6 €/m2. Entretanto, experiências como 

esta é limitado e o uso até o momento deverá ser para sistemas de cobertura provisórios 

(PÖTZSCH e BUSCH, 2002 apud SIMON e MÜLLER, 2004). 

Na Alemanha, recomenda-se o uso de resíduos da construção civil como material de 

drenagem de líquidos e gases caso consigam cumprir algumas exigências como baixo 

grau de contaminantes e poluentes e parâmetros mecânicos. No entanto, estes resíduos 

nunca devem ser utilizados na base dos aterros (BRÄCKER, 2002b apud SIMON e 

MÜLLER, 2004). 

No Brasil, não existe nenhuma exigência legal quanto ao tipo de material que esta 

camada deva ser constituída. A Norma Brasileira NBR 13896/97, no seu item 5.8.2, 

alínea b, estabelece: “a necessidade do projeto e da implantação da cobertura final do 
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aterro, que consiste de um sistema de impermeabilização superior”. Adota-se como 

parâmetro mínimo uma condutividade hidráulica do solo saturado na ordem de 10-8 m/s. 

As exigências Federal e Estaduais nos EUA, geralmente, consistem na comparação da 

eficiência da camada de cobertura alternativa proposta com a eficiência de uma camada 

de cobertura de argila compactada.  

Os estudos de Simon e Müller (2004) relatam que a influência de condições climáticas 

durante as estações e a severidade dos ciclos de umedecimento-secagem, do efeito das 

raízes da plantas, dos recalques diferenciais e da compressão total são subestimados em 

camadas convencionais. A comparação entre os estudos realizados com incorporação de 

materiais sintéticos não convencionais demonstra eficiência em todos esses aspectos. 

Para os diferentes componentes das camadas alternativas em relação ao sistema padrão 

existem diferenças no desempenho e no custo. A equivalência de um sistema alternativo 

em relação a um sistema convencional deve ser analisada caso a caso, pois dependem 

do local e das circunstâncias e da diversidade de materiais poliméricos que podem ser 

empregados. Matérias com Geomembranas de Polietileno de alta densidade (HDPE-GM) 

e misturas areia, bentonita e polímeros (comercialmente conhecida pelo nome de 

Trisoplast), por exemplo, podem substituir um sistema convencional de argila 

compactada (SHACKELFORD et al, 2006). 

A utilização de uma HDPE-GM em conjunto com outras camadas alternativas citadas, por 

exemplo, GCL, barreira capilar e Trioplast, pode também ser uma alternativa viável, 

técnica e financeiramente. Porém, ao projetar tais sistemas deve ser realizado um estudo 

detalhado das limitações dos componentes usados, como por exemplo: verificação da 

eficiência em taludes, determinação de superfície preferencial de ruptura, analise de 

permeabilidade ao gás, sensibilidade a penetração de raízes, etc. 

A literatura reporta, ainda, o uso de outros materiais como o cimento asfáltico e barreiras 

capilares (SHACKELFORD et al, 2006). O cimento asfáltico é bastamente sensível aos 

recalques diferenciais. As barreiras capilares são aplicadas em inclinações íngremes, 

diminuem a permeabilidade ao gás, no entanto, esses materiais são suscetíveis à 

penetração das raízes e obstrução dos poros. Cabe enfatizar que, há ineficiência quando 

de eventos de  precipitação de grandes intensidades e freqüências. 

Outro fator importante é a necessidade de instalação adequada da camada de cobertura 

(ZORNBERG et al, 2003). A adequação desse sistema permeia assuntos relacionados 

com o projeto apropriado, com a escolha dos materiais e das medidas de controle da 
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qualidade requeridos, e, inclusão de fatores que contabilizem os efeitos das ações dos 

fatores ambientais ao longo do tempo. 

 2.2.3.1 Camadas Evapotranspirativas 

As camadas alternativas de solo exploram a capacidade de armazenamento da água nos 

solos de granulometria mais finas e a potencialidade da remoção da água através da 

vegetação (ZORNBERG e McCARTNEY, 2006). Por isto, esse tipo de camada é definida 

como camadas evapotranspirativas (ET). 

O projeto das camadas evapotranspirativas possuem 2 duas etapas básicas: (i) seleção 

de um solo que tenha suficiente capacidade armazenar a água sem que ocorra a 

percolação da mesma pela base da camada (ii) seleção de um tipo de vegetação que 

removerá eficientemente a água armazenada do perfil durante a sua fase de crescimento 

(ZORNBERG e McCARTNEY, 2006).  

Neste sentido, numa camada de cobertura evapotranpirativa há relevância na escola da 

camada de vegetação e de solo. A vegetação está associada com a função de aumentar 

a evapotranspiração durante o período de crescimento dos vegetais, enquanto a camada 

de suporte possui a função de armazenar a água durante os períodos de baixa 

evapotranspiração.  

Estes sistemas de cobertura são geralmente executados com solos de baixa 

condutividade hidráulica para minimizar a percolação. Os projetos dos sistemas ET são 

baseados no balanço hídrico do local, o qual inclui capacidade de armazenamento de 

água no solo, capacidade de campo, precipitação, escoamento superficial, 

evapotranspiração e infiltração. Quanto maior a capacidade de campo e a 

evapotranspiração menor será a percolação através do solo. 

Os custos dos sistemas ET são baixos e, podem apresentar, desempenho compatível 

aos das camadas de coberturas convencionais, especialmente em climas áridos e semi-

áridos (ZORNBERG e McCARTNEY, 2006). As camadas ET minimizam, ainda, a 

instabilidade dos taludes, e isto se deve à que a vegetação que fornece melhor 

estabilidade. 

O principal custo de manutenção das camadas evapotranspirativas refere-se à vegetação 

(ZORNBERG e McCARTNEY, 2006). Esse custo é relativamente baixo, principalmente 

quando comparado aos custos de manutenção de camadas de argila. 
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Destaca-se o fato de que a eficiência das camadas de cobertura convencionais diminue 

com o tempo de desde a instalação e operação, ao contrário das camadas 

evapotranspirativas, que aumentam seu desempenho devido ao aumento do tamanho 

das raízes, incrementando, assim, a evapotranspiração (ABICHOU et al, 2003).   

O alto custo associado com as camadas finais compostas (~US$400,000 a 

$US500,000/ha) e a falha freqüente de material argiloso para a execução de camadas de 

argila compactada conduziu ao interesse nas camadas de cobertura finais de solo 

alternativas (AEFCs) em umas regiões mais secas (ABICHOU et al, 2003). 

As AEFCs atualmente está recebendo a atenção significativa na America do Norte, 

particularmente, nas regiões ocidentais que têm os climas semi-árido e árido pois agem 

como uma esponja em diversas maneiras. Primeiramente, armazenando água nas 

camadas de AEFCs durante períodos de elevada precipitação e limitada 

evapotranspiração. Posteriormente, a água armazenada em AEFCs é liberada para a 

atmosfera durante períodos mais secos com evapotranspiração mais elevada 

(ZONERBERG et al,2003). Finalmente, a percolação em uma camada AEFC pode 

ocorrer se o aumento da umidade ultrapassar da capacidade de campo do solo da 

camada.  

O programa alternativo da avaliação de camada de cobertura (ACAP) patrocinado pela 

Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (USEPA) definiram metas de taxas 

de percolação para climas úmidos e climas semi-áridos (secos) que correspondem às 

camada compactadas de argila e camadas compostas. Estas taxas de percolação são 

apresentadas na Tabela 2.6.  

Tabela 2.6 – Critério de equilavência para camadas de cobertura alternativas 

Clima Semi-árido ou seco Clima úmido

(P/PET ≤ 0,5) (P/PET > 0,5)
Argila Compactada 10 30
Camada composta 3 3

Tipo de camada de Cobertura 
convenciaonal

Percolação Máxima Anual (mm/ano)

 
P = Precipitação; PET = Evapotranspiração Potencial 
Fonte: (Benson 2000 apud Abichou et al, 2003) 

 

Segundo Ankeny et al (2000) o principal parâmetro que rege o projeto de camadas ET é 

o controle da percolação da água para dentro do aterro. As variáveis que podem ser 

manipuladas durante o projeto são cobertura vegetal, propriedades do solo 

(granulometria, grau de compactação) e a espessura das camadas de solo, levando 
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sempre em consideração a combinação destas variáveis com as condições climáticas do 

local.  

Catapreta (2008) avaliou o comportamento de 2 camadas de cobertura sendo a primeira 

evapotranspirativa com 0,60 m de solo fino e a segunda barreira capilar com 0,30 m de 

solo fino. Seus estudos indicam que a camada evapotranspirativa apresentou melhor 

desempenho quando submetida a precipitações intensas devido a diferença entre as 

espessuras das camadas de solo fino utilizadas. 

Abichou et al (2003) destacam que o projeto destas camadas consiste em: i) avaliação do 

comportamento do solo não saturado, características da vegetação e clima da região ii) 

estimativa da espessura da camada e iii) uso de modelos computacionais para prever o 

balanço hídrico iv) espessura da camada. 

A espessura da camada é um dos itens em destaque devido ao custo associado. Ela é 

calculada baseada na precipitação durante o período que a vegetação está “dormente” e 

na capacidade de campo do solo. Utilizando-se as informações sobre o clima da região e 

o crescimento da vegetação que penetra é calculada da seguinte forma: 

Po = Pt – Pgs      Equação 2.1 

onde: Po = é a precipitação que infiltra na camada de cobertura do aterro 

 Pt = Precipitação total anual e 

 Pgs = precipitação durante o crescimento da vegetação.  

O solo deve fornecer bastante capacidade de armazenamento para esta precipitação 

calculada. A capacidade de armazenamento dos solos é calculada usando a curva 

característica sucção-umidade (SWCC). Um exemplo de curva sucção-umidade é 

apresentado na Figura 2.14. A capacidade de armazenamento de água no solo (θa) é o 

teor de umidade entre o ponto de murcha e a capacidade de campo. O ponto de murcha 

(θwp) é o teor de umidade a partir do qual a vegetação não consegue retirar mais água do 

solo, enquanto que a capacidade de campo (θfc) é o teor de umidade ao qual o solo não 

consegue mais reter a água e a partir daí ocorre a percolação 

θa = θfc - θwp      Equação 2.2 
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Figura 2.14 – Curva sucção – umidade (SWCC) 

A espessura da camada (L) corresponde à precipitação que entra na camada de 

cobertura (Po) dividido pela capacidade de armazenamento de água no solo (θa), isto é: 

a

P
L

θ
0=        Equação 2.3 

Esta equação é derivada da premissa inicial que a camada do solo deve fornecer o 

armazenamento para a precipitação durante os meses onde a vegetação estará 

“dormente”. Esta espessura inicial calculada é uma aproximação grosseira da espessura 

da camada de cobertura, sendo necessária a utilização de modelos computacionais para 

calcular a capacidade de armazenamento de água em solos não saturados (como o 

UNSAT-H) para melhorar a exatidão da camada de cobertura do projeto (ABICHOU et al, 

2003). 

O projeto de camadas evapotranspirativas tendem a enfatizar os itens a seguir (DWYER 

2003; HAUSER et al, 2001) 

− Solos como os siltes e argilas siltosas que possuem uma alta capacidade de campo;  

− Vegetação nativa para aumentar a evapotranspiração; 

− Local com disponibilidade de solo para redução dos custos. 

Em geral, utilizam-se dois tipos de camadas de camadas evapotranspirativas: 
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− Camadas Monolíticas: utiliza-se uma vegetação, uma camada de solo para reter água 

até ambas transpirarem através da vegetação ou evapotranspiração na superfície do 

solo (Figura 2.15). 

− Barreiras Capilares: Consiste numa camada se solo (silte ou argila siltosa) como a 

camada a camada monolítica e uma camada com areia ou pedregulho, como 

mostrado na Figura 2.16. As diferenças entre condutividade hidráulica não saturada 

das duas camadas minimiza a percolação na camada de condutividade hidráulica sob 

condições não-saturadas. A camada de silte ou silte argiloso da barreira capilar têm 

as mesmas função que na barreira monolíticas de solo, isto é, armazenar água até 

esta ser removida do solo pelos mecanismos de evaporação ou transpiração 

(evapotranspiração). A camada de solo grosso (solo arenoso ou pedregulho) forma 

uma quebra na capilaridade na interface (contato) entre as duas camadas, a qual 

permite que a camada de solo fino (silte ou silte argiloso) retenha mais água que a 

camada monolítica para a mesma espessura, já que as forças de capilaridade 

seguram a água na camada de silte ou silte argiloso até o solo próximo a interface 

aproximar-se da saturação. Se a saturação desta camada ocorrer, a água se move 

relativamente rápido dentro e através da camada de solo grosso e abaixo do resíduo.  

 
Figura 2.15 – Camada monilítica   Figura 2.16 – Barreira capilar  

As barreiras capilares também podem eliminar a necessidade de uma camada de solo 

para impedir o crescimento das raízes e/ou a camada de coleta de gases, já que a 

camada de solo mais grosso pode atuar como uma camada para resistir a penetração da 

raiz da planta e a animais, devido ao tamanho da partícula e a baixa umidade. Essa 

camada também pode atuar como uma camada coletora de gases, porque as 

propriedades do solo e a localização dentro do sistema são comparáveis a típica camada 

coletora de gases nos sistemas de cobertura convencional (DWYER, 2003).  
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Cabe enfatizar que, embora os sistemas de camadas ET possam ser aplicados em 

regiões de clima árido e semi-árido, as condições locais específicas, tais como 

características do local e do aterro de resíduos sólidos, podem limitar o uso ou a eficácia 

deste sistema de cobertura. Condições climáticas locais, tais como, a quantidade, a 

distribuição e a forma da precipitação (intensa, espaçada com o temo, etc...), podem 

limitar a eficácia destas camadas (EPA 2000a; HAUSER et al 2001). 

As características do aterro, tais como a produção de biogás, podem limitar o uso de 

camadas monolíticas e barreiras capilares. Estes sistemas podem não ser adequados 

para controlar emissões de gás já que os projetos convencionais não possuem camadas 

impermeáveis para restringir o movimento do gás. Caso a coleta (drenagem) do gás for 

requerida no local, pode ser necessário modificar o projeto destas camadas para capturar 

e extrair maior quantidade do gás gerado. Além disso, o biogás pode limitar a eficácia das 

camadas monolíticas e das barreiras capilares, porque os gases podem ser tóxicos à 

vegetação (WEAND et al, 1999; EPA 2000a). 

A quantidade de dados para descrever o desempenho de camadas ET em relação a 

diminuição do lixiviado, minimização da erosão, resistência à penetração das raízes, e de 

permanência da eficiência ao longo do tempo é limitada. Outro fato importante é que uso 

de camadas evapotranspirativas em aterros de resíduos sólidos iniciou-se apenas nos 

últimos 10 anos, portanto, ainda não estão totalmente compreendidos. A maioria dos 

dados de desempenho está disponíveis em bases de dados da USEPA, e podem ser 

usados para basear decisões da aplicabilidade ou da equivalência com uma camada de 

argila compactada (DWYER, 2003; HAUSER et al, 2001). 

Estudos realizados Bolen et al (2001) e por Dwyer (2003) apud USEPA (2003), em 

aterros industriais, colocam uma camada de drenagem acima da barreira capilar formada 

por uma camada de areia e outra de cascalho diretamente abaixo da camada vegetal. A 

areia serve de filtro pra prevenir que o solo vegetal obstrua a camada de drenagem, 

enquanto que a camada de cascalho permite a drenagem lateral da água que infiltrou 

pela camada de topsoil. A Figura 2.17 apresenta a diferença entre a barreira capilar 

convencional e a barreira capilar alterada com camadas de areia e cascalho. Em 

aplicações mais recentes, diversos tipos de projetos de camada evapotranspirativas 

também incorporaram materiais sintéticos, tais como os geomembranas, que são usadas 

para melhorar a retenção da água e minimizar sua infiltração de água na massa de 

resíduo, além de reduzir as emissões de gás de superfície e impedir a entrada do 

oxigênio, além do controle da erosão (USEPA, 2000b) 
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Figura 2.17 – Barreira capilar convencional x alterada (Bolen et al (2001) e Dwyer (2003) 

O monitoramento dos sistemas de coberturas ET geralmente avalia a eficiência destes 

projetos na minimização da quantidade de água que entra no aterro. A eficiência de 

diminuição da percolação para dentro do aterro é relatada, tipicamente, como uma taxa 

do fluxo, ou seja, as polegadas ou os milímetros da água que migraram para baixo 

através da camada em um período de tempo. Os sistemas utilizados para monitoramento 

podem ser os medidos diretamente usando sistemas de monitoração tais como lisímetros 

ou estimados indiretamente usando o teor de umidade do solo e calculando uma taxa do 

fluxo (USEPA, 2000b).  

O monitoramento da percolação também pode ser avaliado indiretamente usando 

sistemas da coleta e de remoção de lixiviado. A quantidade e a composição do lixiviado 

gerado podem ser utilizadas como um indicador do desempenho de um sistema de 

cobertura, ou seja, maior percolação indica uma maior quantidade de lixiviado gerado, 

USEPA (1991) apud USEPA (2003).  

Segundo USEPA (2003) os dados de custo referentes à construção, operação e a 

manutenção dos sistemas de camadas ET são limitados. Os dados de custo disponíveis 

da construção indicam que estes sistemas de cobertura final podem ser mais baratos que 

os sistemas convencionais de cobertura. Os fatores que afetam o custo da construção 

incluem a disponibilidade dos materiais, a facilidade da instalação, e a escala do projeto. 

Em geral os custos de construção das camadas ET são menores que os custos de 

construção de camadas convencionais de cobertura. No entanto, a grande questão em 

relação aos custos se refere à manutenção do sistema, pois diversos fatores que afetam 

este custo, tais como a freqüência e a manutenção, ou seja, irrigação da vegetação ou 

Intermediária



Capítulo II – Revisão Bibliográfica   42 
 

adição de nutrientes e as atividades necessárias para evitar à erosão e ao biointrusão. 

Outro fator importante na análise de custos é considerar os tipos de componentes para 

cada camada e sua função pretendida. Não se pode comparar os custos para uma 

camada de cobertura convencional com uma camada da coleta de biogás com uma 

camada de cobertura ET sem a coleta dos gases. 

2.2.3.2 Camadas Oxidativas 

A oxidação do metano na camada de cobertura ocorre devido a presença de bactérias 

metanotróficas (ainda denominadas oxidantes de metano) que consomem o metano na 

presença de oxigênio e produzem dióxido de carbono e água.  

CH4 + 2 O2            
bactérias metanotróficas

          CO2 + 2. H2O N Equação 2.4 

Conforme apresentado na equação química acima, as bactérias metanotróficas utilizam o 

metano como fonte de carbono no seu metabolismo com formação de água e de nova 

biomassa. Dessa forma, fica claro que a biota e os fatores que influenciam o metabolismo 

microbiano influenciam na conversão do hidrocarboneto (KIGHTLEY et al., 1995). 

Dentre os vários ambientes em que se encontram as metanotróficas, destacam-se os 

solos de cobertura sendo exemplos os solos de floresta, os agrícolas, os desertos 

(BOECKX e CLEEMPUT, 1996) e aqueles que recobrem os aterros sanitários 

(KIGHTLEY et al., 1995, BERGER, et al, 2005). Nesse sentido, as camadas de cobertura 

servem como biofiltros do gás metano produzido na decomposição, formando uma 

espécie de barreira biológica. As velocidades de oxidação do metano variam com o 

conteúdo de água no solo e concentração de nutrientes, em especial da amônia. 

Vários fatores podem influenciar o potencial de oxidação destas camadas, tais como a 

concentração de metano na camada, a pressão atmosférica, a pressão barométrica, a 

quantidade de oxigênio no meio, o teor de umidade, a temperatura ambiente, o grau de 

compactação na camada de cobertura entre outros.  

Os fatores físicos que afetam a oxidação do metano estão relacionados com o tempo de 

contato entre a fase gasosa e a microbiota. Propriedade dos solos como teor de umidade, 

compactação, porosidade, teor de matéria orgânica, concentração do metano, fluxo de 

metano, concentração de oxigênio, espessura da camada e condições climáticas e a 

concentração de substâncias inibidoras são bastante relevantes. Isso se deve tanto ao 

tempo de contato quanto às questões de biodisponibilidade e metabolismo celular 

(BERGER, et al, 2005). 
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Segundo Abichou at al (2004) os principais fatores que inibem o processo de oxidação do 

CH4 compreendem na presença de ácido nítrico, NH4
+,Cu2+, C2H2 (0,001%) ou C2H4 

(0,1%), além da alteração do teor de umidade, compactação do solo, presença de 

vegetação e espessura da camada de solo.  

O teor de umidade é um dos principias fatores que afetam a taxa de oxidação do CH4. O 

metabolismo celular necessita da água para eliminação de excretas e assimilação dos 

nutrientes e, segundo Boeckx e Cleemput, (1996) e Christophersen et al (2001), o teor de 

umidade influencia mais veementemente a biodegradação de metano que a temperatura 

ambiente. Além disso, o teor de umidade pode explicar grande parte da variação de 

emissão, pois quanto maior a saturação do solo menor será o fluxo do biogás pelo 

mesmo. Por esta razão, a pressão no interior do aterro pode ser aumentada. Porém 

existem estudos que indicam que existe um teor de umidade ótimo para que ocorra a 

máxima oxidação do CH4. Este “teor de umidade ótimo” depende do tipo de solo e dos 

condicionantes ambientais (temperatura, pressão, umidade relativa do ar, vento). Os 

estudos científicos indicaram uma faixa de variação ótima entre 11 e 20% (BOECKX et al, 

1996; CZEPIEL et al., 1996, CHRISTOPHERSEN et al, 2001, VISVANATHAN et al., 1999 

e ABHICOU et al, 2004) 

Christophersen et al (2001) indicam que é necessário um tempo inicial até que ocorra o 

crescimento das bactérias metanotróficas. Esse tempo é o período de aclimatação e 

propagação da microbiota. Os autores relatam, ainda que, quanto menor for a umidade 

inicial, maior será o tempo requerido. De fato, conforme é conhecido, o metabolismo 

microbiano depende da água para se desenvolver adequadamente. Nessa mesma 

direção, Visvanathan et al (1999) relatam que, em baixas umidades, próximas a 6%, a 

oxidação do metano foi próximo a zero. Os autores ressaltaram que, quando o teor de 

umidade aproxima-se da saturação do solo a taxa de oxidação do CH4 diminui, pois a 

água preenche todos os espaços vazios do solo, inibindo assim a difusão de oxigênio no 

solo e, conseqüentemente, reduzindo a assimilação do metano.  

Interessante estudo foi efetuado por Borjesson e Svensson (1997). Os autores 

destacaram que a relação entre umidade e as emissões de metano pode ter mascarado, 

em alguns períodos de tempo, as emissões de gases de efeito estufa. Isso foi atribuído 

ao fato da água impedir a passagem do CH4 pela camada com diminuição da taxa de 

emissão de metano á atmosfera.  

Segundo Christophersen et al. (2001) a velocidade da oxidação aumenta com o aumento 

do teor de matéria orgânica do solo, pois prevêem um aumento da porosidade bem como 
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de nutrientes disponíveis para as bactérias metanotróficas. Solos de cobertura de aterros 

antigos, que, dessa forma, passaram por um grande período de exposição ao CH4 

possuem uma taxa de oxidação maior quando comparados aos de aterros novos 

(VISVANATHAN et al., 1999). Isso se deve á aclimatação da microbiota e melhores 

condições para a biodegradação. Estudos apresentados por Borjesson (1997) em dois 

aterros de resíduos sólidos indicaram que em aterros novos a oxidação do metano variou 

de 9 a 26%, enquanto que em aterros velhos pôde chegar a mais de 90%. 

A porosidade do solo influencia diretamente a entrada de O2 na camada de cobertura. 

Como o O2 é um dos principais fatores para processo de biooxidação. As bactérias 

metanotróficas são aeróbias, e dessa forma, alterações na quantidade de oxigênio no 

meio afetam o bioprocesso. Borjesson et al (2004) reportaram uma relação significativa 

entre a oxidação do metano e a granulometria do solo. O solo com alta porosidade, e, 

portanto, com elevado teor de oxigênio disponível, apresentam, em geral, altas taxas de 

oxidação de metano. 

Apesar de não ter sido avaliado a taxa de oxidação do metano (CH4) Mariano et al (2005) 

apresentaram um perfil de camada de cobertura de 75cm onde, até os primeiros 15 cm a 

concentração de O2 era de 20% e, nos últimos 15 cm (correspondentes a 60 a 75cm de 

solo) a concentração do oxigênio decresceu para 10%. Os autores verificaram ausência 

de oxigênio em 2m de profundidade de RSU, Figura 2.18. Nesse estudo, o solo 

apresentava textura argilo-arenosa, com espessura de 75cm e grau de compactação 

entre 95%, umidade de campo 14,5% e retenção de CH4 pela camada de cobertura entre 

90 e 95%.  
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Figura 2.18 – Perfil de camada de cobertura – Concentração dos gases (Mariano, 2005) 



Capítulo II – Revisão Bibliográfica   45 
 

Em geral, a taxa de oxidação do CH4 aumenta em temperaturas onde o metabolismo é 

mesofílico (15 a 45 ºC). Baixas temperaturas (< 10 ºC) inibem esta oxidação. Borjesson e 

Svensson (1997) indicam que a temperatura entre 25 a 35ºC podem promover oxidação 

de 85% do metano. Estudos em laboratório indicaram que a temperatura ótima variou de 

20 a 30ºC (BOECKX et al, 1996). Esse estudo também indicou que, temperaturas 

próximas a 35ºC, o tempo de adaptação para o início do processo de oxidação foi menor 

que para temperaturas acima de 35ºC e menores que 15ºC. Para temperaturas próximas 

a 18ºC a taxa de oxidação foi diminuída para 70 a 80% e para condições de baixas 

temperaturas (0ºC) a oxidação foi nula.  

Segundo Visvanathan et al (1999) o crescimento das plantas pode ser um fator inibitório 

para o processo de oxidação devido à absorção do Nitrogênio. Porém, cabe enfatizar, a 

influência da vegetação em manter a umidade do solo, em fixar nitrogênio e em ser um 

caminho preferencial. Valores de oxidação do CH4 em camadas de cobertura com 

cobertura vegetal apresentam um intervalo bastante amplo variando de 7% a 50% de 

metano (REEBURGH, 1996; KIGHTLEY et al., 1995; GARDNER e MANLEY, 1993 apud 

VISVANATHAN et al, 1999).  

A Tabela 2.7 apresentam ao profundidade da camada de solo que mais contribui para o 

efeito da oxidação do CH4. 

Tabela 2.7 – Profundidade máxima da camada de oxidação (Fonte: Abichou et al, 2004) 

Referência Profundidade máxima de 
oxidação

Czepiel et al (1996) 0,05 a 0,10 m
Visvanathan et al (1999)* 0,15 a 0,40 m
Nozhevnikova et al. (1993) 0,40 a 0,60 m
Borjesson & Svensson (1997) 0,40 a 0,60 m
Kightley et al. (1995) 0,20 a 0,30 m
Barratt (1995) 0,15 a 0,60 m
Whalen et al.(1990) 0,20 a 0,30 m
Yoon et AL (2005) 0,20 a 0,30 m
Humer and Lechner (2001)** 0,40 a 0,90 m  

* Solo em clima tropical. ** Camada de solo com composto orgânico 

2.2.3.3 Camadas com Mistura de Solo e Resíduo de Papel 

O processo de fabricação de papel gera uma quantidade muito grande de resíduos. Estes 

resíduos são denominados de borra de papel, biosólidos de papel ou lama de papel. 

Segundo Gregg et. al. (1997) apud Benson et al (2006), só nos EUA esta produção é de 

10,8 milhões de quilogramas da lama de papel, sendo aproximadamente 70-75 % da 
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lama de papel dispostos nos aterros de resíduos e 15-20% incinerados objetivando a 

redução do volume (SPRINGER, 1986; ZANDER et. al., 1996 apud ABICHOU et al, 

2004). O preço elevado para dispor os resíduos de lama de papel em aterros tem tornado 

interessante o desenvolvimento de usos alternativos para este resíduo.  

Nessa direção, Benson et al (2006) reportam uma grande quantidade de estudos 

realizados para encontrar usos alternativos para as lamas de papel (STOEFFEL e 

PRESUNTO, 1979; NCASI, 1984; NCASI, 1985; NCASI, 1989; NCASI, 1990; NCASI, 

1992a; NCASI, 1992b; FLOESS et al., 1995, MOO-YOUNG e ZIMMIE, 1996a; 1997a; 

1997b; KRAUS et al., 1997; FLOESS et al., 1998). Alguns destas pesquisa demonstraram 

o potencial técnico de resíduos oriundos desta indústria para impermeabilização de topo 

da camada de cobertura (MOO-YOUNG e ZIMMIE, 1996; KRAUS et al., 1997; CABRAL 

et al., 2004). 

Segundo Iberio et al (2007), no Brasil, os resíduos de papel são constituídos 

principalmente por fibras celulósicas, caolinita e água. As propriedades que deverão ser 

observadas para uso geotécnico como camada de cobertura, são: teor de umidade, teor 

de matéria orgânica, massa específica real dos grãos, limites de consistência, 

compactação (Proctor Normal), condutividade hidráulica, além do teor de sólidos voláteis 

e composição mineralógica por microscopia eletrônica de varredura. 

Estes resíduos são caracterizados por altos teores de: umidade (100 a 250%), matéria 

orgânica (30 a 70%), limite de liquidez (120 a 300%) e limite de plasticidade (48 a130%) e 

baixo peso específico (18 a 21 kN/m3). 

Moo-Young e Zimmie (1996) apresentam em seu trabalho uma relação linear entre o 

conteúdo orgânico de resíduos de papel e seus parâmetros de adensamento, a partir do 

estudo de amostras de diferentes idades. De acordo com os autores, com o tempo, o 

conteúdo de matéria orgânica presente no material diminui, sua densidade aumenta, e 

sua compressibilidade e permeabilidade diminuem. 

Cabral et al. (2004) determinaram, em laboratório, valores de condutividade hidráulica 

para os materiais em questão e observaram valores distintos que variaram com a 

umidade das amostras. Nos corpos de provas ensaiados, em umidades menores do que 

a ótima, a condutividade hidráulica foi várias ordens de magnitude maior do que nas 

demais condições. 

Ensaios em laboratório, executados Kraus et al (1997), foram desenvolvidos para avaliar 

uso de resíduos de papel em camadas de cobertura final de aterros de resíduos sólidos. 
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Os autores empregaram em três tipos diferentes de resíduos de papel (lodo de papel). Os 

ensaios de compactação mostraram que esse resíduo possui curvas similares as de um 

solo argiloso, porém são observados densidade máxima seca menor e teor de umidade 

maior que as argilas. A condutividade hidráulica da ordem de 10-9 m/s podem ser 

alcançados com tensões relativamente baixas (menores que 10 kPa) na realização do 

ensaio de Proctor e com teor de umidade variando entre 50 e 100%. 

Os autores reportaram a contração e fissuras no lodo quando da secagem dos materiais, 

sugerindo que as camadas de cobertura com lodos não devem ser utilizadas em regiões 

onde possa ocorrer o ressecamento. Os ensaios, em longo prazo, demonstraram que a 

condutividade hidráulica permaneceu estável ou diminui gradativamente quando a 

percolação ocorreu por um longo período de tempo. 

Atualmente, existem, nos Estados Unidos, 14 áreas experimentais para avaliação da 

utilização do resíduo de papel como camada de cobertura em aterros de resíduos 

sólidos, tanto industrial quanto municipal. A área total investigada é de 13.560m2, 

variando de 760 a 7.600m2 e as espessuras das camadas variam de 0,61 a 1,20 metros. 

Por se tratar de experimentos recentes e em andamento, não se têm conclusões 

significativas dos estudos. 

2.2.3.4 Camadas de Geomembranas Expostas, EGC 

As camadas de cobertura de geomembranas expostas recentemente têm sido 

analisadas, projetadas, e construídas tanto como uma camada provisória e quanto final 

em aterros de resíduos (SHACKELFORD et al, 2006). O objetivo é a redução de custos 

com material de cobertura com solo e manutenção da mesma, além da facilidade de 

acesso e redução dos recalques pós-fechamento do aterro. 

Além disso, para grandes inclinações de taludes, o uso destas camadas pode fornecer 

soluções aos problemas de erosão e de estabilidade dos taludes (SHACKELFORD et al, 

2006). As desvantagens associadas ao seu uso incluem o aumento da vulnerabilidade 

aos danos ambientais, volume e velocidade aumentada do escoamento de água devido 

às tempestades, limitação de legislação existente, e a estética do aterro 

(SHACKELFORD et al, 2006). Entretanto, estas camadas podem ser particularmente 

aplicáveis aos locais onde a vida do projeto de cobertura é relativamente curta, quando a 

remoção futura do sistema de cobertura pode ser requerida, quando as inclinações 

laterais do aterro são elevadas, quando os materiais do solo de cobertura são muito 

caros, e/ou quando se espera aumentar o aterro verticalmente (SHACKELFORD et al, 

2006). 



Capítulo II – Revisão Bibliográfica   48 
 

Os aspectos chaves no projeto de EGC são avaliação das tensões cisalhantes da 

geomembrana induzidos pelo efeito do vento e a ancoragem devido à ação do vento. O 

efeito de arranque pelo vento em um sistema EGC é um fator mais importante do projeto, 

que é função das propriedades mecânicas da geomembrana, da geometria do aterro 

(inclinação do aterro), e da velocidade do vento utilizada no projeto (SHACKELFORD et 

al, 2006). 

2.2.3.5 Camadas com Resíduo da Construção Civil  

A Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002, define os resíduos da construção e 

demolição (RCD) como: “são os provenientes de construções, reformas, reparos e 

demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação 

de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, 

metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, 

pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc, comumente 

chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha”.  

Segundo Barros (2005) vários estudos foram realizados, tanto no Brasil como no exterior, 

para determinação da composição do resíduo da construção e demolição e, em todos 

eles, ficou comprovado que a sua composição final depende muito da fonte que o 

originou.  

A viabilidade econômica da utilização de RCD como agregado em obras de engenharia 

está relacionada com o custo de produção entre o agregado reciclado e o agregado 

natural. Estudos realizados por Pinto (1999) e Carneiro (2001) apud Barros (2005), 

indicaram que o custo do agregado reciclado é na ordem de R$ 5,00 por tonelada 

processado. Este valor é bem inferior ao custo do agregado natural.  

Barros (2005) estudou do aproveitamento do RCD beneficiado, como material alternativo 

para cobertura de aterros baseado na investigação das características físicas e químicas, 

e comportamento geomecânico do agregado reciclado miúdo proveniente do 

beneficiamento do entulho da cidade do Rio de Janeiro com a seguinte granulometria:  

pedregulho (18%), areia (62%), silte (10%) e argila (10%). 

Barros (2005) concluiu que os RCD não são recomendados como barreira hidráulica em 

condições saturadas, pois apresentava condutividade hidráulica na ordem de 10-7 m/s. 

Este material também não poderia ser utilizado como camada de drenagem de gás, já 

que é recomendado o uso de material granular e altamente permeáveis como cascalhos 

e pedregulhos, e o RCD estudado corresponde a um agregado miúdo e fofo não 

apresentando assim garantia de funcionalidade. A avaliação da utilização do RCD como 
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camada intermediária ou como camada de solo colocada previamente à construção do 

sistema de cobertura não apresentou restrições quanto ao seu uso.  

A utilização como camada de cobertura em regiões de clima semi-árido é possível em 

substituição ao material granular de uma barreira capilar e como camada de superfície 

que proporcione suporte para o plantio de vegetação e proteção contra a erosão da 

camada que funciona como barreira hidráulica.  

2.3 FLUXO DE GASES 

2.3.1 Percolação de Gases em Solo 

Segundo a Lei de Darcy, para fluidos incompressíveis em regime laminar e meio 

saturado, a velocidade do fluido é constante e diretamente proporcional ao gradiente de 

carga hidráulica. O coeficiente de proporcionalidade é denominado de coeficiente 

permeabilidade (K).  

No caso de um fluido compressível, a velocidade de fluxo não é constante devido a 

expansão dos gases, mas aumentará à medida que se aproximar da extremidade de 

saída devido à expansão do gás (IGNATIUS, 1999).  

A lei de Darcy permanece válida para a descrição do fluxo de gases em solos desde que 

seja adaptada para levar em consideração a compressibilidade e viscosidade do fluido 

(IGNATIUS, 1999) além da proporcionalidade do gradiente de pressão. Segundo Maciel 

(2003) esta proporcionalidade é válida para gradientes de pressão até 120 kPa. 

Sendo a viscosidade o único parâmetro relevante do fluido a ser considerado e a 

velocidade de fluxo inversamente dependente da viscosidade, outro parâmetro Ki pode 

ser introduzido de tal forma que o mesmo depende apenas das propriedades intrínsecas 

do meio poroso (IGNATIUS,1999). Assim a Lei de Darcy para gases pode ser expressa 

da seguinte forma:  

μ
ρ gkk i ××

=       Equação 2.5 

Em que: K =  permeabilidade do solo ao fluido (L.T-1); Ki = permeabilidade intrínseca do solo para 

fluidos compressíveis (L2);ρ = densidade do ar = 1,185 (M.L-3); g = aceleração da gravidade = 9,81 

(L.T-2) e µ = viscosidade dinâmica do fluido (ar) = 1,837 x10-5 Pa.s ( t= 25ºC).  

A permeabilidade intrínseca (Ki) do solo é aquela relacionada com as características do 

meio poroso, sendo portanto constante para cada meio, conforme Equação 2.6.  
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 Ki = permeabilidade intrínseca do solo para fluidos compressíveis (L2); v = velocidade do fluido 

obdecendo a lei de Darcy (L.T-1); µ = viscosidade dinâmica do fluido (ar) = 1,837 x10-5 Pa.s ( t= 

25ºC); Pe = Pressão de entrada da amostra (Pa); Ps = Pressão de saída da amostra (Pa) e L = 

comprimento do corpo de prova (L) 

Sendo assim, o coeficiente de permeabilidade (K) depende das propriedades do meio 

poroso e da viscosidade do fluido percolante. O coeficiente Ki depende apenas das 

propriedades do meio poroso. 

Segundo Moon et al (2007) a permeabilidade ao gás é na ordem de 2 a 3 vezes maior 

que a permeabilidade à água apenas devido a energia de compactação e a 

permeabilidade intrínseca varia de 10-9 a 10-10 cm2 dependendo da energia de 

compactação. Maciel (2003) detectou variações de 4 ordens de grandeza (de 10-13 a 10-17 

m2) em função da densidade úmida do solo e do teor de umidade do solo. 

Segundo Moon et al (2007) vários autores indicam uma faixa de variação de 2 ou mais 

ordens de grandeza para um mesmo teor de umidade variando apenas a densidade do 

solo. Maciel (2003) cita vários autores onde a faixa de variação é 2 e 4 ordens de 

grandeza dependendo da umidade do solo.  

2.3.2 Mecanismos de Transporte 

Os mecanismos de transporte dos gases em solos normalmente considerados para o 

transporte de gases em solos são a advecção e a difusão por diferença de concentração, 

sendo esta última considerada a mais importante, já que a primeira deve ser responsável 

por menos de 10% do fluxo total da massa gasosa (WOOD e PETRAITIS, 1984 apud 

IGNATIUS, 1999). 

O fluxo por advecção ocorre devido a diferença de pressão entre dois pontos, enquanto 

que o fluxo por difusão ocorre devido a diferença de concentração. Normalmente o 

transporte do gás por advecção e difusão ocorrem no mesmo sentido de fluxo.  

Segundo U.S. Army Corps of Engineeers (1995) apud Maciel (2003) “na existência de 

fluxo advectivo, este predominará sobre o fluxo difusivo. Em geral, as taxas de fluxo por 

advecção são ordens de magnitude maior que as taxas por difusão. Quanto maior a 

permeabilidade dos resíduos aos gases, mais acentuada será esta diferença”.  

Equação 2.6
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Os principais mecanismos de atenuação do transporte de gases são a sorção e a 

atenuação microbiológica que retardam ou reduzem o movimento do gás pelo solo 

(IGNATIUS, 1999). Um exemplo de mecanismo de atenuação é o processo de oxidação 

do CH4 na camada de cobertura, reduzindo a quantidade de CH4 a ser emitido para a 

atmosfera.  

O movimento da água e do ar no solo é fortemente influenciado pela pelo grau de 

saturação do mesmo. 

a) Advecção 

Shackelford e Rowe (1998) definem advecção como o mecanismo de transporte 

governado pelo escoamento do fluido. Freezy e Cherry, (1979), definem este mecanismo 

de transporte como a componente do movimento do soluto atribuído ao transporte pela 

água em fluxo, onde esta taxa de transporte é diretamente relacionada a velocidade do 

fluido no meio. Daniel (1993) define advecção como movimento de um soluto em 

resposta a um gradiente hidráulico. 

O fluxo por advecção ocorre devido à diferença de pressão entre dois pontos. 

Conseqüentemente, em aterros de resíduos sólidos este fluxo ocorre devido a diferença 

de pressão entre a massa de resíduo e a atmosfera (IGNATIUS, 1999). 

Em aterros de resíduos sólidos as pressões externas variam em função das oscilações 

da pressão atmosférica enquanto que as pressões internas são decorrentes do processo 

de decomposição dos resíduos (MACIEL, 2003).  

O fluxo mássico advectivo de uma substância a uma concentração C pode ser dado pela 

Equação 2.7 

JA= k C (M.L-2.T-1)       Equação 2.7 

Onde: JA é o fluxo advectivo, k condutividade hidráulica e C a concentração. 

Em condições de escoamento laminar, ou seja, Re < 2.000, a Lei de Darcy (Equação 2.8) 

é válida. A linearidade entre o gradiente hidráulico e a velocidade é transformada a 

igualdade pela inserção de uma constante igual a razão da velocidade pelo respectivo 

gradiente 

v=ki          Equação 2.8 

Onde v é a velocidade de percolação (L.T-1), k o coeficiente de permeabilidade (L.T-1) e i o 

gradiente hidráulico (adimensional), Re é o número de Reynolds.  



Capítulo II – Revisão Bibliográfica   52 
 

Num sistema água-solo, o fluido em questão pode estar na forma de água livre, adsorvida 

ou de cristalização. Sendo O sistema água - solo submetido a um gradiente, a velocidade 

de advecção pode ser definida como a razão entre a vazão pelo produto da porosidade 

(n) e a área de seção perpendicular ao fluxo (A). Sendo o fluxo advectivo numa 

determinada direção também expresso pela Equação 2.9 

JA = VnC         Equação 2.9 

Onde JA é o fluxo advectico, C a concentração e V a velocidade de percolação ou de Darcy. 

Várias são as propriedades dos fluidos afetam a condutividade hidráulica de um meio 

poroso, como temperatura, viscosidade, reatividade do fluido com o sólido, polaridade, 

entre outros, sendo as principais propriedades do fluido que interferem no 

comportamento do fluxo é sua compressibilidade e viscosidade. Em relação à 

compressibilidade considera-se os líquidos como fluido incompressível enquanto que os 

gases são fluidos compressíveis. Em relação à viscosidade pode-se dizer que quanto 

maior a viscosidade de um fluido, mais difícil será percolação deste fluido no solo e 

conseqüentemente, menor será sua permeabilidade. 

Várias são as propriedades do solo que afetam a permeabilidade deste, destacam-se: 

porosidade, arranjo de partículas, granulometria entre outros. A propriedade do solo pela 

qual se avalia a variação da permeabilidade com os fatores acima citados é a 

permeabilidade intrínseca, Ki. A permeabilidade intrínseca de um meio poroso é dada 

pela Equação 2.10, como segue: 

   
g

kK iυ=         Equação 2.10 

Onde ki (L2) é a permeabilidade intrínseca, k é o coeficiente de permeabilidade (L.T-1), υ é a 

viscosidade cinemática (L.T-2), e g a aceleração da gravidade (L.T-2). 

Para a determinação da predominância relativa do processo advectivo, determina-se o 

Número de Peclet (PL), Equação 2.11. 

  
D
VLP

h
L =

        
Onde V é a velocidade de percolação (L.T-1), L é o comprimento da coluna de sólido (L) e Dh o 

coeficiente de dispersão hidrodinâmica (fenômeno resultante da difusão e dispersão mecânica). 

Para PL inferior a 1, os efeitos difusivos são predominante e superior ou igual a 50, os 

efeitos advectivos são predominantes aos difusivos, SHACKELFORD, (1994). 

Equação 2.11
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Baseado na adaptação da Lei de Darcy para fluidos compressíveis a determinação do 

fluxo em massa é apresentada na Equação 2.12.   

( )
s

sei
a PL

PPkJ
×××
−××

=
μ

ρ
2

22
0

     
 

Ja = fluxo advectivo do gás em massa (M.L-2.T-1);  Ki = permeabilidade intrínseca do solo para 

fluidos compressíveis (L2); ρ0 = densidade do ar a uma determinada temperatura e pressão (M.L-3); 

µ = viscosidade dinâmica do fluido (ar) = 1,837 x10-5 Pa.s ( t= 25ºC); Pe = Pressão de entrada da 

amostra (Pa); Ps = Pressão de saída da amostra (Pa) e L = comprimento do corpo de prova (L) 

b) Difusão 

Daniel (1993) define como difusão o processo pelo qual há transporte de espécies 

químicas em resposta a um gradiente de concentração, através de uma força diretriz no 

sentido do gradiente do potencial químico. Tal processo ocorre para minimizar o potencial 

que o gerou, diminuindo assim a energia do sistema. Neste mecanismo de transporte, um 

gradiente hidráulico não é requerido, (WELTY et al. 1994).  

Os principias aspectos do fluxo por difusão é que o mesmo é um movimento aleatório e 

proporcional, porém de sinal oposto ao gradiente de concentração e a difusão age 

diluindo a concentração e reduz os gradientes de concentração só deixando de existir 

quando se anulam os seus gradientes de concentração. 

Nos gases, o processo de difusão ocorre como resultado do movimento aleatório das 

moléculas. Tal movimento é também impulsionado por um gradiente de concentração e, 

através do plano normal a este gradiente, há um fluxo de moléculas em ambas as 

direções (FEYMAN, 1977). 

Nos sólidos ocorre difusão de um componente sólido através de outro sólido, quando há 

um gradiente de concentração, suficientemente adequado para que se possa medir uma 

velocidade. Tal processo depende da rede cristalina (arranjo que os átomos tomam ao 

formar um sólido cristalino), distância percorrida no processo, fator geométrico, entre 

outros. 

Nos líquidos a difusão é função da composição dos líquidos envolvidos, da polaridade, 

entre outros. 

Na determinação da difusão a 1ª Lei de Fick ( Equação 2.13) descreve o fluxo difusivo, JD, 

de espécies. Esta Equação foi inicialmente proposta unidimensionalmente, para 

descrever a difusão de sais em membrana separando soluções de diferentes 

concentrações de sais. 

Equação 2.12 
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x
CDJ 0D ∂

∂
=         Equação 2.13 

Onde D0 é o coeficiente de difusão (L2.T-1), C é a concentração da mistura (M.L-3) e x é a 

distância à interface (L) 

A Equação 2.12 pode ser rescrita para a Equação 2.14 para sistemas onde a 

concentração também varia temporalmente, 2ª Lei de Fick: 

 
x
CD

t
C

2

2

0 ∂
∂

=
∂
∂

       
Equação 2.14 

Nos diversos processos onde ocorre difusão, muitos são os parâmetros estudados a se 

determinar, entre os quais destacam-se o coeficiente de difusão, sua ampliação ou 

diminuição para promoção de maior ou menor resistência ao processo difusivo. 

Destacam-se também o número médio de colisões entre as moléculas, o livre caminho 

médio, a velocidade de arraste destas partículas, entre outros. 

O coeficiente de difusão é um parâmetro que descreve a habilidade de uma espécie 

sofrer progressão ao acaso em um meio específico, tal progressão ocorre em um 

processo aleatório, devido a diferenças espaciais. 

Para difusão em materiais porosos e saturados a Equação 2.15 pode ser modificada 

para: 

x
CnDJ D ∂

∂
= 0τ         Equação 2.15 

Onde τ é a tortuosidade e n a porosidade. 

C) Dispersão Mecânica 

Caracterizada pela mistura ou transporte devido a heterogeneidade no escoamento, ou 

seja devido às variações na velocidade de infiltração. O fluxo dispersivo mecânico é 

diretamente proporcional ao gradiente de concentração do soluto sendo descrito pela 

Equação 2.16. 

   
x
CnDJ MM ∂

∂
−=        Equação 2.16  

Onde JM é o fluxo dispersivo mecânico, DM o coeficiente de dispersão mecânica, C a 

concentração e n a porosidade. 
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2.3.3 Fatores Intervenientes 

O fluxo de gases no solo depende de vários fatores, dentre os quais destacam-se a 

estrutura do solo, o grau de compactação, umidade de compactação, grau de saturação, 

conteúdo volumétrico de ar conforme descrito abaixo:  

a) Estrutura do Solo 

A estrutura interna do solo é uma das principais características que influenciam na 

permeabilidade do solo.  

Solos compactados no ramo seco da curva de Proctor possuem uma estrutura “floculada” 

enquanto que os solos compactados no ramo úmido apresentam estrutura “dispersa”.  

Segundo, Seed e Chan (1959) apud Jucá (1990), solos com estruturas floculadas 

apresentam maior contração, maior expansividade e permeabilidade que solos com 

estrutura “dispersa” conforme apresentado na Figura 2.19.  

   
Figura 2.19 - Estrutura do solo  

Segundo Lambe e Whitman (1978) solos com o mesmo índice de vazios, a distância 

entre as partículas tem uma maior variação para estruturas floculadas que dispersas.  

Segundo Badillo e Rodrigues (1975) um solo poderá ter permeabilidades diferentes para 

o estado indeformado e compactado, mesmo que o índice de vazios seja o mesmo, 

devido a estrutura do solo. 

Segundo Moon et al (2007) a permeabilidade ao gás é na ordem de 2 a 3 vezes maior 

que a permeabilidade à água apenas devido a energia de compactação.  

b) Umidade de compactação 

O aumento da umidade de compactação do solo diminui o volume associado dos grandes 

poros dos solos e estes são distribuídos em pequenos tamanhos de poros, diminuindo 
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assim a permeabilidade do solo. Este efeito também é obtido com o aumento da energia 

de compactação do solo (JUCÁ, 1990). 

c) Grau de Saturação 

Segundo Jucá (1990) para graus de saturação muito baixos a água no solo encontra-se 

adsorvida a superfície das partículas sólidas e o ar está completamente intercomunicado 

e para baixos gradientes fluirá livremente. Se aumentarmos o teor de umidade até 

valores próximos a umidade ótima encontramos um estado de transição onde a fase 

líquida e gasosa existem simultaneamente.  Com o aumento do grau de saturação 

ocorrerá uma diminuição brusca do fluxo de ar e um aumento do movimento de água, Até 

que a água preencha os vazios do solo ou corte as interconexões entre os poros 

ocupados pelo ar. Este processo irá evoluindo até que ocorra o corte nas interconexões 

dos poros ocupados pelo ar e este deixe de estar em forma contínua passando para um 

estado ocluso.  

Segundo Maciel (2003) próximo da umidade ótima a influência da diminuição da 

permeabilidade ao ar é 2/3 da redução total da permeabilidade, enquanto que o efeito 

conjunto de estrutura e densidade é responsável pela redução de 1/3.  

A curva de permeabilidade ao ar do solo versus saturação pode ser dividida em 3 partes: 

a primeira fase corresponde a fase onde a permeabilidade ao ar não é afetada pelo grau 

de saturação, neste caso, o grau de saturação é muito baixo o ar flui livremente. A 

segunda fase correspondente ao decréscimo lento da permeabilidade em função da 

saturação. Na terceira fase ocorre um decaimento brusco da permeabilidade com 

pequenos aumentos do grau de saturação. É neste momento que se considera o ar 

ocluso e o processo de passagem do ar pelo solo restringe-se ao processo de difusão. A 

Figura 2.20 indica esta variação.  

Maciel (2003) apresenta a fase 2 variando de 60 a 85% e a fase 3 Sr > 85% para um solo 

CH.  Segundo Maciel (2003), Loiseau et al (2002) apresenta a fase 3 com Sr > 85%; 

Maciel e Jucá (2000) apresenta a fase 3 Sr > 80% para um solo argilo arenoso.  
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Figura 2.20 - Variação da permeabilidade a ar em função da saturação do solo (Mariano, 2005) 

 

d) Conteúdo volumétrico de ar 

Segundo Maciel (2003) “o conteúdo volumétrico de ar (θa) representa fisicamente o 

percentual de vazios ou poros na matriz do solo efetivamente preenchidos por ar” 

conforme definido na equação 2.16. 

 

( )   
1

1
e

SeAa +
−×

=×= ηθ       Equação 2.17  

θa = conteúdo volumétrico de ar, η= porosidade do solo, A = grau de aeração , e = índice de 

vazios e S = grau de saturação (%) 

Sendo assim a permeabilidade ao ar aumenta com a aeração do solo. O conteúdo 

volumétrico de ar pode indicar como o crescimento da permeabilidade ao ar está 

relacionado com o percentual e continuidade dos poros areados no solo.  

Ignatius (1999) apresenta valores praticamente nulos de permeabilidade intrínseca do 

solo θa entre 5 e 11%, enquanto que Maciel (2003) apresenta valores de θa entre 3 e 6% 

para as mesmas condições conforme apresentados nas Figuras 2.21 e 2.22. 
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Figura 2.21 – Variação da permeabilidade intrínseca em função de θa (IGNATUS, 1999) 

 
Figura 2.22 – Variação da permeabilidade ao ar em função de θa (MACIEL, 2003) 

 

2.3.4 Métodos de Investigação “In Situ” 

Os principais métodos de investigação das emissões de gases em camadas de cobertura 

de aterros de resíduos sólidos correspondem a placa de fluxo estática, placa de fluxo 

dinâmica e análises por infravermelho.  

Em geral as placas de fluxo são utilizadas para medições pontuais onde caixas fechadas 

(estáticas) ou semi-abertas (dinâmicas) são cravadas no solo. 

As análises por infravermelho são utilizados para grandes áreas e para uma avaliação 

geral das emissões onde a concentração do biogás é determinada acima da superfície do 

aterro por processos óticos e/ou térmicos por meio da passagem de luz infravermelha.  
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Segundo Maciel (2003) a utilização de placas de fluxo apresenta vantagens por ser mais 

um método mais preciso para a determinação do fluxo pontual, exigir mão de obra pouco 

especializada, possibilita a determinação das características e parâmetros do solo de 

cobertura e permite a avaliação simultânea de diversos gases, além de permitir a análise 

da influência da idade do resíduo, das condições atmosféricas e das pressões do gás no 

contato solo-resíduo (COSSU et al, 1997). Porém possui como desvantagens a 

necessidade de realização de vários ensaios para a determinação da emissão total de 

um aterro, dependendo do tamanho da placa a duração do ensaio pode ser prolongada e 

existe a possibilidade de erros devido à cravação da placa.  

Segundo Cossu et al (1997) a análise por infravermelho é precisa para uma avaliação 

global das emissões por um aterro, fornecendo uma medida de emissão em grandes 

áreas. As desvantagens deste método consiste no alto custo, mão de obra especializada 

e não identificação da causa das emissões (fissuras, compactação e saturação do solo, 

tipo de solo etc.). Porém pode indicar os locais de maiores emissões e apresentar um 

cenário prévio onde pode se identificar saídas de biogás.  

No ensaio de placa de fluxo os gases no interior da placa são diluídos por meio de um 

fluxo contínuo de ar para serem analisados e depois lançados para a atmosfera, 

enquanto que no ensaio de placa de fluxo estática os gases são analisados sem diluição 

e retornam para a própria placa após a passagem pelo equipamento de leitura em um 

ciclo fechado. A Figura 2.23 apresenta de forma esquemática os ensaios de placa de 

fluxo estática e dinâmica.  

 
Figura 2.23 – Ensaio de placa de fluxo estática e dinâmica (MACIEL, 2003) 

Cossu et al (1997) realizaram ensaios de placa de fluxo estática e dinâmica com a 

finalidade de comparar as técnicas. Na maioria dos casos, nas medições realizadas com 

a placa dinâmica foram detectados valores de emissão mais altos que a placa estática. 
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Segundo os autores, é possível que os valores dos ensaios dinâmicos tenham sido 

superestimados devido a pouca adição de ar fresco, enquanto que o ensaio estático pode 

ter sido sub estimado devido a pressão dos gases dentro da câmara. Comparando os 

testes pode–se dizer que o ensaio com placa de fluxo estática é mais simples e rápido.  

Chanton et al (2007) avaliou o fluxo de CH4 pela camada de cobertura utilizando ensaios 

de placa de fluxo estática e infravermelho. Foi observado baixo fluxo pela camada, porém 

o fluxo medido pela análise infravermelho foi 1,26 a 1,38 vezes maior que o fluxo medido 

pelos ensaios de placa. Os autores avaliam que para aterros em encostas ou no talude 

da célula a técnica de infravermelho é bastante útil devido a dificuldade de realização de 

ensaios de placas.  

Akerman et al (2007) realizaram medidas de fluxo de CH4 em 5 aterros na Inglaterra e 

França. Os autores observaram que as maiores emissões encontravam-se próximos aos 

taludes e no entorno da célula. Os aterros que possuíam sistema de coleta de gases e 

cobertura diária emitiram menos CH4 que os aterros sem cobertura. Os aterros mais 

antigos também emitiam mais gases que os aterros recentes e em operação.  

O fluxo do gás pode ser calculado pela Equação 2.17 (CZEPIEL et al, 1996 apud 

MACIEL, 2003): 

t
C

A
V

Fluxo gásp

Δ
Δ

=
ρ  (K.M-2.T-1)        Equação 2.18 

onde: Vp = Volume da placa = 0,008m3, A = Área da Placa = 0,16 m2, ρgás = Densidade do gás a 

uma dada temperatura (kg/m3), ΔC/Δt = Variação da concentração do gás  (% vol.) com o tempo 

(segundos).  

2.3.5 Emissões de Gases em Aterros 

Em aterros de resíduos sólidos o gás mais estudado corresponde ao CH4 devido ao seu 

impacto ambiental causador do efeito estufa bem como a possibilidade de 

aproveitamento energético do mesmo.  

A Tabela 2.8 apresenta os valores de fluxo de CH4 medidos por meio de placa de fluxo 

estática informando também o local do estudo, a espessura da camada e o tipo de 

material utilizado.  



Capítulo II – Revisão Bibliográfica   61 
 

Tabela 2.8 –  Fluxo de CH4 em aterros de resíduos sólidos.  

Referência faixa de emissões de 
CH4

Tipo de 
Ensaio local espessura da 

camada tipo de camada OBS

Chanton et al, 2007 13,8-26g/m2d Placa EUA 0,60 m geomembrana    
+argila+vegetacao

Chanton et al, 2007 17,7-35,4g/m2d Laser EUA 0,60 m geomembrana     
+argila+vegetacao

Modrak et al 13 a 52 g/m2d Laser EUA

Simon & Müller (2004) 10-6 a 10-5 m3/m2.s Placa Alemanha

 Åkerman et al (2007)
0,004 a 10,2 g/m2.dia - 
valor médio encontrado 

2,31 g/m2.dia
Placa UK 1 m geomembrana+argil

a
idade do resíduo 0 

a 40 anos

 Åkerman et al (2007)
0,004 a 0,43 g/m2.dia. 

Valor médio encontrado 
0,032 g/m2.dia

Placa UK  1 a 2 m argila + vegetação idade do resíduo 4 
a 24 anos. 

 Åkerman et al (2007) 10,7g/m2d Placa França
1,00m de argila 

e 0,30 m de 
cinzas

cinzas+argila idade do resíduo 1 
a 7 anos

 Åkerman et al (2007) 16,8g/m2d Placa França 0,50 a 0,70 m argila idade do resíduo 1 
a 7 anos

 Åkerman et al (2007) 6g/m2d Placa França 0,50 m a 1 m argila idade do resíduo 1 
a 38 anos

Maciel (2003) 103 a 363 g/m2.dia Placa Brasil 0,25a 0,90 m argila
Bogner (2003) 78,29 g/m2.dia Placa argila

Morcet et al (2003) 56 a 287 g/m2.dia Placa argila  
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3) CAPITULO III – MATERIAIS E MÉTODOS  

3.1 INTRODUÇÃO 

A pesquisa desenvolvida teve como finalidade a determinação do fluxo de gases pela 

camada cobertura final do aterro e o mapeamento das emissões objetivando avaliar a 

eficiência da retenção de gases pela camada de cobertura do aterro e a avaliação dos 

principais índices, propriedades e parâmetros do solo que influenciam na retenção dos 

gases pela mesma. Paralelamente também foi determinado o percentual de emissões de 

metano (CH4) pela camada de cobertura do Aterro de Aguazinha-PE. .  

Este capítulo descreve detalhadamente os procedimentos adotados e os materiais 

utilizados nos ensaios de campo e laboratório realizados, além da descrição do local de 

estudo com a cronologia da execução dos ensaios.  

Neste sentido foram realizados 19 ensaios de campo em toda a área da Célula nº 1 do 

aterro e coleta de amostras de solo para ensaios laboratoriais. Do total dos 19 ensaios 

realizados, 4 correspondem a cota 32,50m e 15 correspondem à cota 35m. Na época da 

realização dos ensaios a idade de disposição do resíduo era aproximadamente de 12 

meses (cota 32,50m) e 3 meses (cota 35m).  

Os ensaios de placa de fluxo realizados na cota 32,50m ocorreram no período de março 

a maio de 2006 e os ensaios na cota 35m foram de outubro de 2006 a janeiro de 2007.  

Em paralelo aos ensaios de placa, foi realizada a medição da espessura da camada de 

cobertura e medição da concentração e pressão dos gases (CH4, CO2, H2S, O2 e CO) no 

contato solo-resíduo objetivando a determinação da retenção de gases (pela camada de 

cobertura) além coleta de solo para ensaios laboratoriais.  

Também foram realizados ensaios de concentração e vazão dos gases pelos drenos com 

a finalidade de avaliar a contribuição da emissão de gases pela camada de cobertura em 

relação a emissão total dos gases.  

A investigação geotécnica realizada consistiu na realização de ensaios de laboratório 

para caracterização do solo de cobertura (análise granulométrica, limites de consistência, 

peso específico dos grãos, compactação Proctor Normal e permeabilidade a água) e 

medição da permeabilidade do solo ao gás com o objetivo de correlacionar as 

características e propriedades dos solos com a retenção de gases pela camada de 

cobertura.  
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A Tabela 3.1 apresenta o tipo e a quantidade de ensaios realizados para esta pesquisa e 

o detalhamento dos procedimentos dos ensaios a seguir:  

Tabela 3.1 – Tipo e quantidade de ensaios de campo e laboratório realizados  
ENSAIOS DE CAMPO Quantidade

Placa de Fluxo 21
Concentração Solo-Resíduo 21
Medição de Pressão 21
Medição de Temperatura 21
Espessura da camada 21
Vazão dos Drenos 16
Concentração dos Drenos 16
Densidade "in situ" 19
Umidade "in situ" 19
TOTAL 175    

ENSAIOS DE LABOARATÓRIO Quantidade Procedimento
Granulometria Completa 19 NBR-7181/88
Limite de Liquidez NBR-6459/84
Limite de Plasticidade 19 NBR-7180/88
Peso espefífico dos grãos 19 NBR-6508/84
Compactação 19 NBR-7182/88
Condutividade Hídraulica 16 ASTM D-5084

Permeabilidade ao ar 29
Ignatius (1999) 

adaptado por Maciel 
(2003)

TOTAL 121    

A Tabela 3.2 apresenta a cronologia dos ensaios de placa de fluxo e dispositivo de 

medição de pressão e concentração (DMPC) e as condições climáticas para o período de 

investigação. Para esta pesquisa foram considerados apenas 19 ensaios. 

Tabela 3.2 – Cronologia dos ensaios e condições climáticas no local 
Ensaio Cota Data Condições Climáticas Local

A1 32,5 30/03/06 Dia ensolarado. Temperatura ambiente variando de 30 a 36ºC
A2 32,5 06/04/06 Dia ensolarado. Temperatura ambiente variando de 30 a 36ºC
A3 32,5 28/04/06 Dia ensolarado. Temperatura ambiente variando de 30 a 36ºC
A4 32,5 11/05/06 Dia nublado. Temperatura ambiente variando de 30 a 32ºC. 
A5 35 17/10/06 Dia ensolarado. Temperatura ambiente variando de 30 a 36ºC
A6 35 31/10/06 Dia ensolarado. Temperatura ambiente variando de 30 a 36ºC
A7 35 09/11/06 Dia ensolarado. Temperatura ambiente variando de 30 a 36ºC
A8 35 23/11/06 Dia ensolarado. Temperatura ambiente variando de 30 a 36ºC
A9 35 30/11/06 Dia ensolarado. Temperatura ambiente variando de 30 a 36ºC
A10 35 12/01/07 Dia ensolarado. Temperatura ambiente variando de 30 a 36ºC
A11 35 15/01/07 Dia ensolarado. Temperatura ambiente variando de 30 a 36ºC
A12 35 15/03/07 Dia nublado. Temperatura ambiente variando de 30 a 32ºC. 
A13 35 30/03/07 Dia ensolarado. Temperatura ambiente variando de 30 a 36ºC
A14 35 11/04/07 Dia nublado. Temperatura ambiente variando de 30 a 32ºC. 
A15 35 18/05/07 Dia nublado. Temperatura ambiente variando de 30 a 32ºC. 
A16 35 15/06/07 Dia nublado. Temperatura ambiente variando de 30 a 32ºC. 
A17 35 06/07/07 Dia nublado. Temperatura ambiente variando de 30 a 32ºC. 
A18 35 19/11/07 Dia ensolarado. Temperatura ambiente variando de 30 a 36ºC
A19 35 19/11/07 Dia ensolarado. Temperatura ambiente variando de 30 a 36ºC
A20 35 28/11/07 Dia ensolarado. Temperatura ambiente variando de 30 a 36ºC
A21 35 28/11/07 Dia ensolarado. Temperatura ambiente variando de 30 a 36ºC  
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3.2 DESCRIÇÃO DO LOCAL DE ESTUDO 

3.2.1 Localização do Aterro de Resíduos Sólidos de Aguzinha-PE 

O aterro de resíduos sólidos de Aguazinha-PE situa-se no Município de Olinda, zona 

norte da Região Metropolitana do Recife (RMR). A Figura 3.1 ilustra a localização do 

Municpio de Olinda em relação ao Estado de Pernambuco e ao Brasil. 

 

Figura 3.1 – Localização do Município de Olinda (Fonte: Santana, 2006) 

O município de Olinda possui uma área de 40.83 Km2 e população de 368.666 habitantes 

(IBGE, 2000), cuja parcela urbana é 361.323 habitantes e a rural 7.343 habitantes, o que 

corresponde a 98% e 2% respectivamente, e tem a particularidade de possuir a maior 

densidade demográfica do Estado e uma das maiores do Brasil. Este aspecto somado ao 

fato de que a urbanização do município vem atingindo a área rural, a qual encontra-se 

inserida praticamente dentro da área urbana, não existindo uma diferença clara entre as 

duas, fazem com que o município seja considerado em sua totalidade como urbano para 

os serviços públicos de limpeza. Olinda apresenta atualmente uma taxa de urbanização 

da ordem de 98%.  

A coleta regular de resíduos domiciliares atende com freqüência diária 89% da população 

(Prefeitura Municipal de Olinda, 2006).  

 

Olinda 
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Situação e Locação 

O Aterro Controlado de Aguazinha está localizado na margem esquerda da II Perimetral, 

sentido Recife-Olinda, distando 0,8 Km do cruzamento com a Avenida Presidente 

Kennedy. Embora o zoneamento urbano a classifica como Zona de Transição Urbana, 

limítrofe com a Zona Rural, a ocupação urbana em seu entorno é bastante acentuada. 

Além de habitações de baixa renda, tipologia habitacional predominante, a área também 

abriga o Pólo Televisivo. A maior distância até o limite do município é de cerca de 10 km, 

ou seja, sob o ponto de vista da distância média de transporte a área situa-se numa 

posição privilegiada (Prefeitura Municipal de Olinda, 2006).  

O aterro de resíduos sólidos de Aguazinha-PE recebe diariamente, em média 400 

toneladas de resíduos sólidos urbanos, sólidos volumosos (entulhos e raspagens) e 

resíduos de podação correspondendo a um total aproximado de 12.000 toneladas/mês, 

cuja composição gravimétrica compreende: 52% de matéria orgânica, 19% de papel, 12% 

de plástico, 5% de vidro, 3% de metal e 9% outros. (LINS et al, 2006). 

De acordo com informações disponibilizadas pela Prefeitura de Olinda no período de 

2001 a meados de 2006 foram acumulados quase 3 milhões de toneladas de resíduos, 

sendo que deste total cerca de 70% corresponde a resíduos urbanos, 29% a resíduos 

volumosos e o restante a resíduos de poda conforme apresentado na Tabela 3.3. 

Tabela 3.3 – Quantidade e tipo de resíduos depositados no aterro de Aguazinha - PE 

ANO Lixo 
(Tonelada)

Lixo 
(Acumulado)

Lixo 
(Tonelada)

Lixo 
(Acumulado)

Lixo 
(Tonelada)

Lixo 
(Acumulado)

Lixo 
(Tonelada)

Lixo 
(Acumulado)

2001 2.362,01 2.362,01 33.813,54 33.813,54 112.301,03 112.301,03 148.476,58 148.476,58
2002 2.932,31 5.294,32 46.214,61 80.028,15 90.747,95 203.048,98 139.894,87 288.371,45
2003 3.470,19 8.764,51 42.666,79 122.694,94 91.011,18 294.060,16 137.148,16 425.519,61
2004 3.479,92 12.244,43 40.833,32 163.528,26 87.147,76 381.207,92 131.461,00 556.980,61
2005 3.923,32 16.167,75 30.917,25 194.445,51 85.234,84 466.442,76 120.075,41 677.056,02
2006 3.043,78 19.211,53 27.403,17 221.848,68 62.459,14 528.901,90 92.906,09 769.962,11
2007

Total 64.044,55 816.359,08 1.985.962,75 2.866.366,38

 Resíduos de Podação Resíduos Volumosos Resíduos Urbanos Total

Fonte: Prefeitura Municipal de Olinda – PMO 

Clima 

A área estudada está inserida numa região de clima tropical litorâneo, quente e úmido, 

tipo Ams' (segundo a classificação de Koppen), com precipitação média anual de 2.032 

mm (Prefeitura Municipal de Olinda, 2006).  
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3.2.2 Histórico do Aterro 

A área de disposição final do aterro de Aguazinha possui 19 hectares e funcionou como 

depósito de resíduo à céu aberto entre 1988 e 1998 (Figura 3.24). Neste período, vários 

tipos de resíduos foram depositados na área, desde resíduos domiciliares até resíduos 

industriais. 

A partir de 1998, iniciou-se um processo de transformação da área em aterro controlado 

com consiste em várias etapas:  

• Inicialmente foi realizada a re-ordenamento geométrico da massa de resíduo em 4 

células com espessura em torno de 12 m (Figura 3.2 e 3.3) e depois a união 

destas 4 células em uma única célula denominada de Célula nº1, estando a 

mesma encerrada na cota 35 m, o que equivale a 20 metros conforme 

apresentado na Figura 3.4. O final da operação da Célula nº1 ocorreu em 

setembro de 2007.  

• Construção da unidade de tratamento de lixiviados em 2006. 

• Construção da Célula nº 2 com todos os cuidados estabelecidos na NBR 

13896/97. A operação da Célula nº 2 iniciou-se em setembro de 2007 e 

atualmente possui 5 metros de altura de resíduo. A área da Célula nº 2 possui 

aproximadamente 2,0 hectares e vida útil de 2 anos. 

• União da Célula nº 1 e Célula nº 2 a partir de julho de 2009 com vida útil até 

dezembro de 2010.  

A célula 1 foi originada da união das 4 células anteriormente projetadas, estando a 

mesma na cota 35 m, o que equivale a 20 metros de altura de resíduo.  

  
Figura 3.2 – Estágio de Lixão (ano: 1998)  Figura 3.3 Re-ordenamento da massa de resíduo – Ano 

2001 (PMO, 2006) 
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Figura 3.4 – Vista Geral - Aterro de Aguazinha -  ano: 2006 (GRS/UFPE, 2006) 

3.2.3 Etapas de Recuperação Ambiental da Área  

As etapas de recuperação ambiental consistiram na instalação de: sistema de drenagem 

lixiviado na Célula nº 1; sistema de drenagem de gases; camada de cobertura 

intermediária e final em cotas pré-estabelecidas; drenagem pluvial na área do aterro; 

construção da estação de tratamento de lixiviado, construção e operação da Célula nº 2 

conforme a NBR 13896/97. 

Drenagem de Lixiviado: 

O sistema de drenagem de lixiviado da Célula nº 1 foi construído nas cotas 25 e 30, além 

da drenagem anelar na base da Célula de resíduos.  

Na cota 25 foram instalados o dreno principal e 5 drenos secundários de lixiviado 

interceptando o sistema de coleta de gases. Todo o dreno foi preenchido com uma 

camada de 1,5 m de pedra rachão, coberto com resíduo novo, sem compactação. O 

sistema de drenagem de lixiviado da Célula apresentou a forma de espinha de peixe. A 

Figura 3.5 apresenta a construção do sistema de drenagem na cota 25. 

Todo o lixiviado drenado foi direcionado para um ponto de captação no pé do talude da 

Célula 1, onde já possui uma drenagem anelar constituída de pneus cobertos com 

resíduos de poda sendo o mesmo encaminhado para a Estação de Tratamento de 

Lixiviado – ETP. 
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(a) Abertura de valas    (b) vala aberta 

Figura 3.5 – Construção do dreno principal de lixiviado – cota 25 (GRS/UFPE, 2006) 

O sistema de drenagem de lixiviado da cota 30 foi executado com pedra rachinha em 

valas de dimensões de 0,50 x 0,50 m (Figura 3.6). 

   
(a) Ligação do sistema de drenagem de líqudos e gases (b) detalhamento da drenagem 

Figura 3.6 – Execução dos drenos internos de lixiviado - cota 30 (Fonte: GRS/UFPE, 2006) 

A drenagem anelar de lixiviado foi implantada em toda a extensão da base da célula 1. 

Esta drenagem constitui-se de uma vala com 50 cm de profundidade e 60 cm de largura, 

sendo preenchida com pedras rachinhas coberta com geotéxtil (Figura 3.7). 

   
(a) Abertura das valas       (b) detalhamento da drenagem 

Figura 3.7 –Drenagem anelar de lixiviado da base da célula (GRS/UFPE, 2006) 
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Drenagem Pluvial  

O sistema de drenagem pluvial foi instalado no entrono da Célula nº 1.  

Estação de Tratamento de Lixiviado (ETP) 

O tratamento do Lixiviado é realizado da seguinte forma: 

a) Tratamento primário: recirculação de 50% do volume do Lixiviado gerado e 

Lagoa de Equalização; 

b) Tratamento secundário (biológico): Sistema anaeróbio (filtro anaeróbio) e 

Facultativo (lagoa facultativa). 

A Figura 3.8 apresenta o croquis da Estação de Tratamento de Lixiviado. 

 
Figura 3.8 – Croquis da estação de tratamento de lixiviado (GRS/UFPE, 2006) 

Sistema de Captação de Gases 

O sistema de captação dos gases é composto por 16 drenos com diâmetro de 1m 

espaçados entre si de 35 metros. Não existe sistema de queima de gases.  

No total foram instalados na Célula nº 1 16 drenos de gases, sendo 4 localizados na cota 

25 e 12 na cota 30. A instalação destes drenos foi executado pela própria Prefeitura. 

Os 16 drenos instalados no aterro de Aguazinha-PE possuem 1 metro de diâmetro e 

apenas servem para coletar os gases. Até a presente data não foram instalados os 

“flares” para a queima dos gases. A locação dos drenos de gases está indicada na Figura 

3.9. 
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Figura 3.9 – Planta baixa da localização dos drenos 

Na cota 25m iniciou-se a instalação de 4 drenos de gases (D-1, D-5, D-9 e D-13) que 

foram construídos sem tubo perfurado, apenas escavando uma vala de 2 a 3 metros de 

profundidade e colocação de pedra rachão. Devido a este fator (o tubo não ser perfurado) 

considera-se sua altura útil a partir da cota 30m como os demais drenos (Figuras 3.10). 

   
(a) Base do dreno de gás              (b) Colocação do tubo de concreto 

Figura 3.10 – Dreno de gás com pedra rachão e coberto com tubo de concreto (GRS/UFPE, 2006). 

Drenos 
Instalados na 

cota 25 
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Para a construção dos drenos de gases da cota 30m, o processo construtivo foi diferente. 

Foram colocados tubos de concreto perfurados (de diâmetro de 1m) e envolto por pedras 

rachinha protegidas por uma tela metálica, conforme as Figuras 3.11 e 3.12. 

  
(a) Instalação do dreno de gás   (b) Colocação de pedra rachão 

Figura 3.11 – Colocação da tela em torno do dreno de gás (GRS/UFPE, 2006). 

   
(a) Colocação da tela de proteção              (b) Colocação de pedra rachão 

Figura 3.12 – Preenchimento com pedra rachinha entre o tubo de concreto e a tela metálica  

Na Figura 3.13 apresenta-se a primeira linha da drenagem de gás da célula 1 do Aterro 

de Aguazinha concluída, onde se observa quatro drenos de gás, com espaçamentos 

entre os tubos de 35m.   

 
Figura 3.13 –Linha de drenos espaçados de 35 metros (GRS/UFPE, 2006) 

      35 m 
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IDADE DOS RESÍDUOS 

O resíduo depositado no período de 1988 a 1998, correspondendo a aproximadamente 

10 metros de altura de resíduo (cota 15 a 25) foi depositado a céu aberto, não sendo 

possível estabelecer área com diferentes idades de resíduo na Célula nº 1. A Figura 3.14 

apresenta o perfil de sondagem do resíduo depositado na Célula nº 1 até a cota 25.  

 
Figura 3.14 – Perfil de sondagem – Célula nº 1 (ITEP, 2006) 

A partir da Cota 25,  baseado no programa de operação da Célula, é possível determinar 

a época de disposição dos resíduos conforme apresentado nas Figuras 3.15 e 3.16.  

 

Figura 3.15 – Desenho esquemático da Célula 1– (GRS/UFPE, 2006) 
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Cota 

Cota 20

Cota 30

Cota 25

Cota 32,50

Cota 35

2,50 m

2,50 m

5,0 m

5,0 m

5,0 m

Camada Intermediária de solo

Lixo Antigo                                   Lixo Antigo                        Lixo Antigo

Lixo Antigo

Antes de 2004 1º e 2º Trimestre 
de 2005

1º trimestre de 
2006

4º trimestre de 
2005

3º trimestre de 2006

Solo de Fundação
CORTE B CORTE A

 

Cota 

Cota 20

Cota 30

Cota 25

Cota 32,50

Cota 35

2,50 m

2,50 m

5,0 m

5,0 m

5,0 m

Camada Intermediária de solo

Lixo Antigo                                   Lixo Antigo                        Lixo Antigo

Lixo Antigo

Antes de 2004 3º e 4ºTrimestre de 
2005

2º trimestre de 2006

4º trimestre de 2006

Solo de Fundação
CORTE C CORTE D

Figura 3.16 – Idade aproximada do resíduo depositado na Célula nº 1 (GRS/UFPE, 2006) 

A Tabela 3.4 apresenta os ensaios de placa de fluxo e DMCP com a idade dos resíduos. 

Tabela 3.4 – Ensaios realizados e a idade dos resíduos  

A1 17 A11 6
A2 18 A12 8
A3 18 A13 8
A4 19 A14 9
A5 3 A15 10
A6 3 A18 16
A7 4 A19 16
A8 4 A20 16
A9 4 A21 16
A10 6

Tempo de Disposição 
dos resíduos (meses) Ensaio Tempo de Disposição 

dos resíduos (meses)Ensaio

 



Capítulo III – Materiais e Métodos   74 
 

3.2.3.1 Camadas de Cobertura e Drenos da Célula Nº 1 

O solo utilizado como material para a camada de cobertura da célula 1 do Aterro de 

Aguazinha é retirado de uma jazida localizada próxima ao Aterro. 

Os ensaios realizados no solo utilizado para a camada de cobertura foi classificado pelo 

Sistema Unificado de Classificação de solos como SC (areia argilosa) e CL argila de 

baixa compressibilidade. A Tabela 3.5 apresenta os resultados da caracterização dos 

solos do Aterro de Aguazinha realizados em 2006.  

Tabela 3.5 – Caracterização dos solos da Aterro de Aguazinha (GRS/UFPE, 2006) 

Amostra Pedregulho 
(%)

Areia 
Grossa 

(%)

Areia 
Média (%)

Areia Fina 
(%)

Silte 
(%)

Argila 
(%) LL (%) LP (%) IP (%) Classificação 

Unificada

1 2 5 27 39 5 22 37 22 15 SC
2 1 1 13 29 8 48 45 28 17 CL  

No que se refere ao reordenamento das células, colocação de camadas intermediárias e 

instalação dos drenos de gases, alguns aspectos devem ser levados em consideração:  

a) O resíduo depositado no período de 2004 ao 2º trimestre de 2005, 

correspondendo a aproximadamente 5 metros de altura de resíduo (cota 25 a 30), 

foi depositado de forma ordenada com uma cobertura provisória na cota 30, cujo 

material foi apenas despejado sem que ocorresse controle do material e 

compactação da camada. 

b) O resíduo depositado no período do 3º trimestre de 2005 ao 2º trimestre de 2006, 

correspondendo a aproximadamente 2,5 metros de altura de resíduo (cota 30 a 

32,50) foi depositado de forma ordenada com uma cobertura intermediária na cota 

32,50, não ocorreu o controle da espessura nem compactação da camada. 

Considera-se a cota 30 como a cota de instalação dos drenos. Na cota 32,50 

foram realizados 4 ensaios de placa de fluxo e medição da espessura da camada, 

pressão, concentração dos gases no contato solo-resíduo, bem como coletado 

material para ensaios laboratoriais; 

c) O resíduo depositado no 3º trimestre de 2006, correspondendo a 

aproximadamente 2,5 metros de altura de resíduo (cota 32,50 a 35,00) foi 

depositado de forma ordenada com uma cobertura final na cota 35, sem controle 

da espessura nem compactação da camada. Nesta camada foram realizados 17 

ensaios de placa de fluxo e medição da espessura da camada, pressão, 

concentração dos gases no contato solo-resíduo, bem como coletado material 

para ensaios laboratoriais.  
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3.3 ENSAIOS DE CAMPO 

3.3.1  Instrumentação Utilizada 

3.3.1.1 – Detector de Gases 

Todas as determinações das concentrações de CH4, CO2, H2S, O2 e CO foram realizadas 

usando um analisador de gases, modelo X-am 7000 do fabricante Dräger, Figura 3.17. A 

quantificação com esse equipamento está, de forma resumida, baseada na absorção de 

cada espécie no infravermelho.  Os limites de quantificação de cada gás medido pelo 

equipamento são de: 0,1% (v/v) para o CH4, CO2 e O2. A precisão para o H2S e para o 

CO é de 1 parte por milhão (ppm). 

 
Figura 3.17 – Medidor de gases  

Este equipamento apresenta um canal de entrada e outro de retorno ou liberação dos 

gases, permitindo assim que os ensaios de placa de fluxo fossem realizados, onde o gás 

é bombeado para o aparelho, analisado internamente e depois lançado novamente à 

placa em um ciclo fechado.  

A calibração do equipamento é realizada anualmente pela empresa Dräger, porém antes 

da ida ao campo o equipamento é aferido pelo Grupo de Resíduos Sólidos da UFPE 

(GRS/UFPE) por meio da autocalibração do aparelho com a utilização de três cilindros 

com concentrações distintas de CH4/CO2 adquiridos da AGA Nordeste. Estes três 

cilindros possuem concentrações de 40/60%, 50/50% e 65/35% em volume da relação 

CH4/CO2.  

3.3.1.2 – Termômetro 

O instrumento utilizado para a medição de temperatura atmosférica do biogás foi o 

termômetro digital modelo PM 1020 da Polimed (Figura 3.18) com faixa de leitura de -
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50ºC a 1.300ºC e sensibilidade é de 0,1ºC. O entrada deste aparelho é para Termopar 

tipo K 

  
Figura 3.18 – Medidor de temperatura  

3.3.1.3 – Manômetro 

O instrumento utilizado para a medição das pressões dos gases foi o manômetro digital 

portátil Dwyer modelo 477-2 (Figura 3.19). A faixa de leitura deste aparelho é de 0 a 

10kPa com sensibilidade de 3,0 Pa que é propícia para as baixas pressões dos gases 

encontradas na camada de cobertura dos aterros de resíduos sólidos. 

 

Figura 3.19 – Medidor de pressão  

3.3.1.4 – Anemômetro 

O instrumento utilizado para a medição da velocidade dos gases nos drenos foi o 

anemômetro digital Dwyer – Série 471 (Figura 3.20). Este equipamento possui faixas de 

leitura de 0 a 3 m/s; 0 a 7 m/s; 0 a 30 m/s e 0 a 70 m/s. com sensibilidade de 0,1 m/s, 1 

m/s e 3 m/s. 
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Figura 3.20 – Medidor de velocidade 

A Tabela 3.6 apresenta as características dos equipamentos utilizados para a medição do 

biogás.  

Tabela 3.6 - Características dos equipamentos de medição do biogás. 
Parâmetro Faixa de 

medição
Faixa de erro do 

equipamento
CO2 0 – 100% ± 2,0%
CH4 0 – 100% ± 5,0%
H2S concentração 0 – 500 ppm ± 5,0%
O2 0 – 25% ± 1,0%
CO 0 – 500 ppm ± 1,0%

pressão 0 – 10,0 kPa ± 1,0%
Velocidade do ar 0 – 70 m/s ± 3,0%

temperatura -50 a 1.300ºC ± 0,5%

Equipamentos

Dwyer 477-2
Dwyer 
Termometer Appa Mt-520

Drager X-am 7000

 

 

3.3.2 Placa de Fluxo Estática 

As determinações dos fluxos dos gases CH4 e CO2 através da camada de cobertura da 

Célula nº 1 do Aterro de Resíduos Sólidos de Aguazinha foram realizadas utilizando-se a 

metodologia do ensaio com placa de fluxo estática descrita na literatura (MACIEL, 2003). 

Foram realizados ensaios para determinação de fluxo do biogás em vinte e um locas da 

célula do aterro objetivando o mapeamento das emissões. Do total dos vinte e um pontos 

de ensaio na célula, quatro estavam locados na cota 32,50. Os dezessete pontos, 

restantes, estavam na cota 35. A Figura 3.21 mostra um esquema da locação dos pontos 

onde foram realizados ensaios. 
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Figura 3.21 – Locação dos ensaios de placa de fluxo estática em relação aos drenos 

A cota 32,50m correspondia a uma altura de resíduos dispostos há 12 meses, já a cota 

35,00m, correspondia a resíduos dispostos em três meses. 

A placa para determinação dos fluxos de gases é construída, lateralmente, de aço 

galvanizado com 2mm de espessura. O topo da placa é em acrílico cristal com 8mm de 

espessura. O topo de acrílico é fixado na parte metálica com dois parafusos em cada 

LEGENDA:
D -

A-

DRENO

ENSAIO DE PLACA

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 
DE LIXIVIADOS 
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lateral da caixa, e vedado com espuma de poliuretano de alta densidade. A placa tem 

formato de degrau para garantir que, ao ser cravada na camada de cobertura, evitará a 

entrada de ar atmosférico  para o interior da caixa induzido pelo vento, além de facilitar a 

sua cravação no solo. O degrau fica em contato direto com o solo de maneira que a área 

útil da placa (de 0,40m x 0,40m e 8 litros de volume) seja a única área de passagem de 

fluxo de biogás pela camada de cobertura durante o ensaio.  

No topo da caixa existem duas conexões de saída (tipo encaixe rápido) onde são 

conectados os equipamentos de medição de gases e pressão, por meio de uma 

mangueira flexível de polietileno. A placa também possui entradas para adaptação de 

equipamento para medição da temperatura do gás, Figura 3.22. 

 

Figura 3.22 – Esquema da placa de fluxo (Maciel, 2003) 

A instalação da placa de fluxo seguiu o seguinte procedimento: 

• inicialmente foi colocada a placa no local do ensaio e demarcado seu perímetro 

(0,60m x 0,60m); 

• retira-se a placa do local e marca-se 0,10m de cada lado como folga, esta nova 

área é demarcada; 

• escava-se uma pequena vala de no máximo 0,15m para a gravação da placa; 

• após esta escavação coloca-se novamente a placa no local e “talham-se 

cuidadosamente as paredes laterais do quadrado para que o mesmo fique com as 

dimensões externas da placa ( 0,60m x 0,60m); 

• pressiona-se a caixa no solo de forma que a cravação seja vertical com o conector 

de saída aberto de maneira que não ocorra acúmulo de gases no interior da placa.  
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• finalmente, após a cravação da placa, o solo do seu entorno é recolocado na vala 

e compactado manualmente.  

A Figura 3.23 apresenta o processo de instalação da placa de fluxo.  

   
Escavação do Perímetro da Placa 

        
Escavação de vala com 15 cm    Gravação vertical da Placa 

      
Cobertura da placa e recompactação manual com solo 

Figura 3.23 – Instalação da placa de fluxo 

A leitura da concentração dos gases na placa de fluxo estática iniciou-se logo após a sua 

cravação e este momento foi considerado o instante inicial de cada ensaio.  

Foi adotado como intervalo de leitura do ensaio 1 minuto para os primeiros 5 minutos do 

ensaio, depois um intervalo de 5 minutos para a primeira 1 hora do ensaio, intervalo de 

Escala 
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10 minutos até 120 minutos de ensaio e intervalos de 15 minutos até 180 minutos. Todo o 

procedimento dura, portanto, 3 horas. 

O procedimento de leitura da concentração do biogás consistia em: 

• acoplar o equipamento de leitura da concentração do gás; 

• abertura da mangueira de polietileno para início da leitura; 

• tempo de estabilização de 2 minutos; 

• leitura das concentrações; 

• fechamento da mangueira de polietileno para finalização da leitura; 

• retirada do equipamento. 

A Figura 3.24 apresenta a placa para medida de fluxo de gases em campo.  

      
(a) Equipamentos utilizados         (b) Leitura da concentração dos gases 

Figura 3.24 –Leitura da placa de fluxo 

A Tabela 3.7 apresenta o formulário para apontamento dos dados obtidos em campo. 

Com estas informações foram calculados os fluxos dos gases pela camada de cobertura.  

Tabela 3.7 – Modelo de planilha de campo para ensaio de placa de fluxo e DMPC 
Hora Tempo CO2 CH4 H2S O2 CO Tinterna Texterna Pressão 

(min) (%) (%) (ppm) (%) (ppm) (ºC) (ºC) (Pa)
0
1
2
3
4
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
65
75
85
95

105
115
130
145
160
175

Ensaio de Placa nº________ Local: _______ Data: __________

 

Hora CO2 CH4 H2S O2 CO Texterna Pressão 
(%) (%) (ppm) (%) (ppm) (ºC) (Pa)

Ensaio de Concentração - Profundidade:__
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 A partir dos dados obtidos em cada ensaio, determinou-se o fluxo mássico de gás 

conforme a Equação 3.1. 

t
C

A
V

J gásp

Δ
Δ

=
ρ

 [M.L-1.T-1]        Equação 3.1 

onde: Vp = Volume da placa = 0,008m3, A = Área da Placa = 0,16 m2, ρgás = Densidade do gás a 

uma dada temperatura [M.L-3], ΔC/Δt = Variação da concentração do gás  (% vol.) com o tempo.  

Segundo Maciel (2003) “ para facilitar o procedimento de cálculo, uma vez que o fluxo (J) 

decresce com o decorrer do ensaio, recomenda-se que as curvas de variação de 

concentração do gás com o tempo sejam representadas em temos mássicos (ΔM/Δt)”. 

Neste sentido, utiliza-se a densidade corrigida dos gases (CH4 e CO2) em função das 

leituras das temperaturas internas durante o ensaio de placa de fluxo considerando que: 

[ ]Ct
Ct CH

CH (º273
273)º0()( 4

4 +
×

=
ρρ       Equação 3.2 

4

24
2

)º(
)(

CH

COCH
CO PM

PMCt
t

×
=

ρ
ρ      Equação 3.3 

ρCH4 (t)  = densidade do CH4 em função da temperatura (ºC);ρ CH4 = 0,716 kg/m3; ρ CO2 (t)  = densidade do CO2 

em função da temperatura (ºC) PMCO2 = Peso Molecular do CO2 = 44;PMCH4 = Peso Molecular do CH4 = 16 

O fluxo mássico foi calculado no intervalo inicial do ensaio para se obter a maior taxa de 

percolação do gás pela camada de cobertura, simulando a condição do aterro de 

resíduos, onde a camada de cobertura fica em contato com a atmosfera e 

conseqüentemente ocorrem os gradientes máximos de pressão e concentração.  

O procedimento para a determinação do fluxo em cada ensaio foi: 

• correção da densidade do gás em função da temperatura no instante “t” do 

ensaio; 

• cálculo da massa do gás para cada tempo “t” do ensaio; 

• construção do gráfico Massa [M.L-2] x Tempo [T]  

• determinação da equação para o fluxo considerando o tempo tmáx igual a “t” = 60 

minutos; 

• determinação da equação de regressão com coeficiente de determinação ≥ 95%; 

• determinação do fluxo para 1 ano.  

A Figura 3.25 apresenta o esquema adotado para o cálculo do fluxo  



Capítulo III – Materiais e Métodos   83 
 

Equação de Regressão ( t= 60 min)
y = -6E-07x2 + 0,004x + 2,208

Coef. Determinação (R²) = 0,998
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0 900 1800 2700 3600 4500 5400 6300 7200 8100 9000 9900
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Tang α = 
Fluxo α

 
Figura 3.25 – Esquema do cálculo de fluxo 

3.3.3 Medição de Pressão e Concentração do Biogás  

Após a escolha do local onde foram realizados os ensaios de campo primeiramente se 

instalava o Dispositivo de Medição de pressão e Concentração dos Gases (DMPC). Este 

equipamento foi desenvolvido por Maciel (2003).  

Este equipamento foi instalado a uma distância de aproximadamente dois metros da 

placa de fluxo estática (Figura 3.26).  
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Figura 3.26 – Localização dos ensaios de concentração em relação a placa de fluxo.  

Os equipamentos do Dispositivo de Medição de Pressão e Concentração (DMCP) são 

fabricados com tubos e CAP’s de PCV com diâmetro de 0,127 metros (5 polegadas) e 

comprimento variável. O CAP de PVC possui uma saída para conexão com o 

equipamento de medição das concentrações dos gases e leituras da pressão. 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 
DE LIXIVIADOS 
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Inicialmente a camada de cobertura é escavada com um amostrador tipo trado manual (∅ 

= 5”) até o contato da camada com o resíduo depositado (Figura 3.27).  

 
Figura 3.27 – Croquis esquemático do dispositivo DMPC – Adaptado de Maciel (2003).  

O procedimento para cravação do DMPC e leituras é descrito a seguir:  

• escavação da camada de cobertura até encontrar o contato solo-resíduo. 

• cravação do DMPC até a profundidade do contato solo-resíduo. 

• a saída do CAP é fechada para que não ocorra um alívio de pressões e 

concentração. No momento da leitura, os equipamentos de pressão e 

concentração dos gases são acoplados e então saída do CAP de PVC é aberta 

para que se possa efetuar a leitura.  

• posteriormente a saída do CAP é fechada e os equipamentos retirados.  

• as leituras são realizadas em intervalos de 20 a 30 minutos durante todo o tempo 

de duração do ensaio. 

• após a finalização do ensaio, o tubo de PVC é retirado e medida a espessura da 

camada de cobertura com “fita métrica” com precisão de 1 mm.  

A Figura 3.28 apresenta o procedimento de instalação e leituras no CAP.  

      
a) Escavação da camada de cobertura com trado de 5” até encontrar o contato solo-

resíduo 
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b) Escavação da camada de cobertura com trado de 5” até encontrar o contato solo-

resíduo 

    
c) Saída do CAP fechada  d) Leitura da concentração dos gases 

     
d) Leitura da pressão   f) Medição da espessura da camada 

Figura 3.28 – Instalação e leitura da concentração dos gases e pressão no contato solo-

resíduo e medição da espessura da camada 

3.3.4 Concentração e Velocidade do Biogás nos Drenos 

Os drenos existentes no aterro de Aguazinha possuem 10 metros de profundidade e 1 

metro de diâmetro. Destaca-se que não ocorre coleta, aproveitamento energético nem a 

queima dos gases em flares. A Figura 3.29 apresenta a localização dos drenos em 

escala.  
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Figura 3.29 – Planta baixa da localização dos drenos 

Para a realização dos ensaios, inicialmente, isolou-se o dreno do ambiente externo. Este 

isolamento foi realizado por meio de uma lona de polietileno.  

O procedimento experimental do ensaio consistia em:  

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 
DE LIXIVIADOS 

Área = 26.199m2, Perímetro = 
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• retirada de qualquer manilha existente para que a “boca” do dreno se encontrasse 

o mais próximo ao solo possível; 

• recobrimento de toda área exposta do dreno com lona plástica e compactação de 

solo ao seu redor com o a intenção de evitar o contato do gás que sai do mesmo 

com a atmosfera ou a entrada de ar no dreno. Toda a lona é coberta com solo nas 

laterais para evitar a entrada de ar atmosférico e interferência nos resultados dos 

ensaios; 

• realização de um furo na borda da lona, apenas para a passagem da mangueira 

de polietileno flexível que será acoplada ao equipamento de leitura da 

concentração dos gases; 

• após ser acoplado o equipamento na mangueira a mesma era aberta para que 

ocorresse a leitura; 

• após a realização da leitura a mangueira era fechada e o equipamento 

dessacoplado da mesma; 

 

As leituras de velocidade de gás foram realizadas em dois estágios de tempo distintos, 

nos primeiros 30 minutos do ensaio o intervalo de tempo era de 5 minutos, após 30 

minutos do ensaio o intervalo de leitura foi de 15 minutos. O ensaio era considerado 

finalizado a partir do momento que a leitura no CH4 ficava constante por 45 minutos, isto 

é, após 3 leituras consecutivas.  

A Figura 3.30 apresenta o procedimento de instalação da lona plástica e medição de 

gases nos drenos. 

    
Manilha mais próximo possível do solo           Recobrimento da boca do dreno com lona plástica 
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Recobrimento da lona com solo no entorno 

      
Marcação do ponto de conecção dos equipamentos Leitura da concentração e temperatura  

     
Equipamento de leitura da concentração dos Gases e Leitura da Temperatura externa 

Figura 3.30 – Procedimentos para determinação da vazão de biogás 

O ensaio de medição da velocidade era executado em 2 locais na superfície dos drenos. 

O primeiro na borda da seção transversal do dreno e, o segundo, no centro da seção 

transversal do dreno, em detalhes: 

• para a determinação da velocidade dos gases, inicialmente instalava-se, no furo 

em que foi realizado o ensaio de concentração dos gases, um tubo de PVC com 

0,40 m de comprimento com 0,037 m de diâmetro e perfurado 0,04 m abaixo do 

seu final para a colocação da haste do anemômetro.  
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• após a colocação do tubo de PVC coloca-se o anemômetro e esperava a leitura 

estabilizar por 2 minutos, então fazia-se a leitura da velocidade. 

• fechava-se o furo da 1ª leitura com fita crepe e marcava-se o centro do dreno para 

localização do 2º ponto de leitura. Colocava-se o tubo e posteriormente o 

anemômetro e faz-se a 2ª leitura.  

A determinação da velocidade do biogás foi considerada a velocidade média 

considerando os valores da velocidade obtida nas duas leituras em cada tubo. 

A Figura 3.31 apresenta as etapas de colocação do termo-anemômetro e leitura da 

velocidade nos drenos. 

   
Tubo de PVC     Tubo de PVC e medidor de velocidade 

    
Leitura da Velocidade do Biogás 

Figura 3.31 - Instalação e leitura da velocidade dos gases nos drenos  

A Tabela 3.8 apresenta o modelo da planilha utilizada para as medições de campo 

realizadas. 
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Tabela 3.8 – Medições de campo realizadas nos drenos de gases 
Nº DRENO:

HORA TEMPO 
(min)

CO2
 (%) CH4 (%) H2S 

(ppm)
CO  

(ppm)
O2 (%) Text (ºC) T int (ºC)

0

5

10

15

20

25

30

45

60

75

90

105

120

135

150

165

Velocidade máxima  = m/s

Velocidade mínima = m/s  

Devido à falta de metodologia específica para a medição de vazão em drenos de gases 

de aterros sanitários, esta medição foi realizada baseada na Norma BSI 1042-2.3 – 

19984 – Measurement of Fluid flow in closed conduits. Velocity area methods. Methods of 

flow measurement in swirling or asymmetric flow conditions in circular ducts by means of 

currentmeters or Pilot statis tubes, onde: 

Q = v x A 

ρ
Pv Δ

=
2

         Equação 3.4   

onde: Q = vazão [L3.T-1]  

 V = velocidade [L2.T-1] 

 A = [L2] 

ΔP = diferencial de pressão = pressão atmosférica – pressão manométrica  

ρ = massa específica do gás (M.L-3) e  

C = constante 

Como não foi possível a medição das pressões durante o ensaio, pois o equipamento 

estava em manutenção, resolveu-se utilizar como dados para calibração do modelo os 

ensaios realizados pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), além dos ensaios 

realizados nos drenos do aterro de Aguazinha,. 
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O IPT realizou medição de vazão e pressão de biogás em 1 dreno de gás com 4 

diâmetros diferentes (1200mm, 6”, 4” e 2”). A medição de vazão foi realizada por meio do 

mapeamento de velocidade do biogás utilizando-se anemômetros.  

Neste sentido, foi determinada uma equação de regressão linear polinomial com os 

dados de diâmetro dos drenos (mm) e vazão de biogás (m3/h). A partir daqui foi 

determinada a equação de regressão e a utilização desta equação para o diâmetro de 1 

metro, referente ao diâmetro existente do dreno de gás do aterro de Aguazinha. O 

coeficiente de determinação (R2) determinado foi de 0,962, isto é, existe uma forte 

relação entre as variáveis e esta correlação é direta.  

A Tabela 3.9 a Figura 3.32 apresentam os dados utilizados para a determinação da 

equação de regressão e a própria equação de regressão.  

Tabela 3.9 – Dados para equação de regressão 

 Dreno Ø (pol) Ø (mm) Vazão (m3/h) Veloc. 
(m/s)

IPT-1 47,24 1200 1718,00 0,42
IPT-2 6,00 152,4 399,00 0,38
IPT-3 4,00 101,6 188,00 6,47
IPT-4 2,00 50,8 60,00 8,22
D-1 1,46 37 29,22 7,55
D-2 1,46 37 53,61 13,85
D-3 1,46 37 56,13 14,50
D-4 1,46 37 76,25 19,70
D-5 1,46 37 270,95 70,00
D-6 1,46 37 42,58 11,00
D-7 1,46 37 33,29 8,60
D-8 1,46 37 38,71 10,00
D-9 1,46 37 270,95 70,00
D-10 1,46 37 159,86 41,30
D-11 1,46 37 57,09 14,75
D-12 1,46 37 90,19 23,30
D-13 1,46 37 61,93 16,00
D-14 1,46 37 42,58 11,00
D-15 1,46 37 31,43 8,12
D-16 1,46 37 104,12 26,90  

A equação encontrada foi: 

Vazão (m3/h) = -9,40x10-4 x ∅2 + 2,57 x ∅(mm) - 9,61    Equação 3.5 

Considerando que: 

∅ = 1.000mm 

Vazãobiogás = 1.620,39 m3/h  

Vazãobiogás = 0,34 m3/s 

Durante a revisão bibliográfica não foi encontrado nenhum estudo onde se avalia a 

variação de vazão dos drenos de gases em aterros de resíduos sólidos em função do 

diâmetro dos drenos. Por tanto, sugere-se estudos mais aprofundados sobre o tema, 

Figura 3.32– Equação de regressão – Medição de 

vazão nos drenos 

 

y = -9,40E-04x2 + 2,57E+00x - 9,61E+00
R² = 9,62E-01
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pois, em geral, os aterros sanitários construídos na década de 90 e início dos anos 2000 

possuem grandes diâmetros e que eram utilizados apenas para captação e queima do 

biogás sem a coleta e reaproveitamento deste gás.  

A Figura 3.33 apresenta um exemplo de ensaio de medição da concentração e vazão nos 

drenos.  

  
Figura 3.33 - Exemplo de ensaio de campo para a medição da vazão do biogás (Jucá, 2008) 

 

3.3.5 Amostragem de Solo e Medidas Umidade e de Densidade “in situ” 

As amostras de solo foram coletadas ao final de cada ensaio de placa de fluxo. Ao retirar 

a placa de fluxo, eram colhidas com auxílio de anel de adensamento (ø = 0,10m e h = 

0,03m), amostras do solo para a determinação da densidade do solo úmido, densidade 

do solo seco, e umidade natural do solo. 

Quinze quilos de solo eram, subseqüentemente, coletados com uso de pás. Estas 

amostras eram enviadas para o laboratório de Solos e Instrumentação  da Universidade 

Federal de Pernambuco (LSI/UFPE), acondicionadas em sacos plásticos. A identificação 

era feita por meio de etiquetas e planilhas de acompanhamento em campo.  

A determinação do peso específico do solo seco, peso específico do solo úmido, e 

umidade natural do solo seguiram o prescrito na ABNT (1984). A Figura 3.34 mostra a 

retirada de uma placa para coleta de solo.  
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Figura 3.34 – Retirada da placa de fluxo para coleta de solo 

Após a retirada do solo para os ensaios de caracterização, foi realizada a coleta de 

blocos de amostras indeformadas de solo para a realização dos ensaios de 

permeabilidade ao ar, porém não foi possível moldar o corpo de prova conforme 

apresentado na Figura 3.35. Este fato pode ter ocorrido devido ao baixo teor de umidade 

e densidade do solo ou a espessura do molde que não se mostrou adequado. 

 
Figura 3.35 – Tentativa de moldagem de corpo de prova com amostra indeformada 
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3.4 ENSAIOS DE LABORATÓRIO 

3.4.1 Caracterização e Compactação dos Solos. 

As amostras deformadas de 15 kg que foram obtidas por ocasião dos ensaios de placa 

de fluxo conforme descrito no item 3.2.4 e foram subdivididas em duas partes. Uma parte 

de cada amostra foi submetida aos ensaios para determinação da distribuição 

granulométrica, limite de liquidez, limite de plasticidade, peso específico dos grãos, 

compactação Proctor Normal. Outra parte da amostra de solo foi utilizada para os 

ensaios de permeabilidade a água e ao ar cuja metodologia dos ensaios está 

apresentada nos itens 3.4.2 e 3.4.3, respectivamente. Esses ensaios foram executados, 

de acordo, com as seguintes metodologias: 

• Preparação de amostras (NBR-6467/86); 

• Analise granulométrica (NBR-7181/88); 

• Limite de liquidez (NBR-6459/84); 

• Limite de Plasticidade (NBR-7180/88); 

• Peso específico dos grãos (γs)- método do picnômetro (NBR-6508/84); 

• Ensaio Proctor Normal (NBR-7182-88); 

• Permeabilidade a água – ASTM D 5084 

• Permeabilidade ao ar – Prodecimento desenvolvido por Ignatius (1997), Springer 

et al. (1998) e Stylianou e DeVantier(1995) e com adaptações ao sistema do 

permeâmetro de parede flexível, Tri-flex 2 - Soil Test – ELE realizadas por Maciel 

(2003). 

Também foram determinados os seguintes índices físicos do solo: grau de saturação (Sr), 

porosidade (η) e índice de atividade da argila. Também foram realizadas as correlações 

para determinação do grau de compactação (GC) e desvio de umidade (Δh).  

Os ensaios de granulometria e limites de consistência tiveram como objetivo a 

determinação do tipo de solo utilizado na camada e a avaliação de sua influência na 

retenção dos gases pela camada de cobertura.  

O ensaio de compactação teve como objetivo obter os parâmetros da compactação 

ótimos do solo e assim a avaliação do grau de compactação da camada de cobertura e a 

sua influência na retenção dos gases pela camada de cobertura. Além do planejamento 

para a realização dos ensaios de permeabilidade do solo ao ar.  
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A metodologia utilizada para o ensaio de permeabilidade a água está descrita no item 

3.4.2 e foi realizada com o permeâmetro de parede flexível.  

No item 3.4.3 será descrita a metodologia do ensaio de permeabilidade do solo ao ar 

desenvolvido por Ignatius (1999) e adpatado por Maciel (2003) para o sistema de 

permeâmetro de parede flexível, Tri-flex 2 - Soil Test – ELE 

3.4.2 Ensaio de Permeabilidade a Água 

O equipamento utilizado para a realização dos ensaios de permeabilidade a água foi o 

permeâmetro de parede flexível. (Figura 3.36). 

 
Figura 3.36 –  Ensaio de permeabilidade a água - permeâmetro de parede flexível 

O solo utilizado no ensaio foi compactado na umidade ótima e na densidade seca 

máxima. O solo foi compactado em um cilindro de dimensões conhecidas (diâmetro 

0,10m, altura 0,127m). 

Coloca-se tanto na base quanto no topo do corpo de prova um conjunto de pedras 

porosas, papel filtro e “top cap” onde o papel filtro é sempre posto em contato com o solo. 

Encamisa-se o corpo de prova, com uma membrana e ligas de borracha, evitando seu 

contato lateral com a água e finalmente insere-se o corpo de prova na célula de acrílico 

conforme Figura 3.37 (SILVA, 2003). 
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Figura 3.37 –  Célula de acrílico  

Conecta-se a célula de acrílico ao aparelho através das tubulações, abre-se a válvula 

lateral, permitindo a entrada de água até encher a célula, verificando-se se no final não 

existem bolhas de ar na superfície. Após este processo aplica-se uma pressão confinante 

de 50 kPa.  

Em seguida faz-se a remoção de ar das pedras porosas e das linhas das tubulações, 

drenando o sistema com água destilada até que todas as bolhas de ar desapareçam das 

tubulações. Enche-se de água o canal da bureta até as três buretas estarem com o nível 

desejado. Em seguida faz-se a desaeração da bureta removendo a entrada de ar, 

estando o canal desaerado quando não houver bolhas de ar perceptíveis (Silva, 2003). 

Aumenta-se a pressão confinante para 108 kPa na amostra até a saturação da amostra. 

Fecham-se as válvulas de entrada de pressão no topo e na base do corpo de prova., em 

seguida posiciona-se as válvulas de comando em “pressure” (no equipamento) para 

então serem aplicadas as pressões de base e de topo. Finalmente, abrem-se todas as 

válvulas de entrada de pressão (SILVA, 2003).  

A cada 24 horas era verificado se o corpo de prova estava saturado por meio do critério 

de percolação d’água pelo corpo de prova, onde o volume de d’água que entrada pela 

base da amostra tinha que ser o mesmo que saia pelo topo, aplicando-se um gradiente 

de pressão constante de 30 kPa. A saturação do corpo de prova se dava em média com 

2 dias.  

Após ser constatado que o corpo de prova encontra-se saturado, realizava-se o ensaio 

de permeabilidade propriamente dito. Inicialmente fechavam-se as válvulas de pressão 

de topo e de base. Colocava-se um gradiente de fluxo ascendente de 30 kPa para 

percolar um volume de 5 cm3 na amostra. Abriam-se as válvulas de topo e de base da 



Capítulo III – Materiais e Métodos   98 
 

célula e media-se o tempo necessário para percolar 5 cm3 pela amostra. Repete-se o 

procedimento até três leituras de tempo com variação de até ± 5% (SILVA, 2003). A partir 

daí calcula-se o coeficiente de permeabilidade (k) pela expressão:  

cpAtP
LVK
××Δ

×
=        Equação 3.5 

onde:  V = Volume Lixiviado (L3) 

L = Altura do corpo de prova (L) 

ΔP = Variação da Pressão 

t = Tempo necessário para percolar o volume de 5 ml (T) 

Acp = Área do Corpo de Prova (L2) 

3.4.3 Ensaio de Permeabilidade ao Ar  

Segundo Maciel (2003) a metodologia utilizada para o ensaio de permeabilidade ao ar 

seguiu o Procedimento desenvolvido por Ignatius (1997), Springer et al. (1998) e 

Stylianou e Devantier(1995) e com adaptações ao sistema do permeâmetro de parede 

flexível tipo Tri-flex 2 - Soil Test – ELE realizadas por MACIEL (2003). A Figura 3.38 

apresenta o croquis esquemático do ensaio. 

 

Figura 3.38 – Esquema do ensaio do equipamento para determinação de permeabilidade 
ao ar no Tri-flex. Fonte: Adaptado de Maciel (2003). 

Pré-saturador 
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Quadro de Comando Equipamento Tri-Flex 2 
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As pressões aplicadas pelo equipamento provêm de um compressor de ar e são 

reguladas no quadro de comando do equipamento para serem lançadas em todo o 

sistema. A pressão confinante foi aplicada por meio da água, enquanto que o ar 

atmosférico foi utilizado como fluido permeante para se determinar a permeabilidade do 

solo ao ar. 

Antes da entrada de ar na amostra, o gás foi direcionado para um pré-saturador que tem 

como finalidade de aumentar a saturação do fluido permeante, e assim evitar a remoção 

da umidade do solo, em forma de vapor, durante sua percolação pelo solo. O líquido 

utilizado neste pré-saturador foi a água deionizada.  

Após a passagem do fluido pelo corpo de prova o mesmo passa por um fluximetro 

mecânico tipo bolhômetro para a obtenção da vazão do gás através da passagem de 

bolhas por duas marcas indicadoras que correspondem a um volume de 25 ml. O 

bolhômetro é feito de vidro e para a formação das bolhas é utilizado detergente líquido 

diluído. A marcação do tempo que a bolha passa pelas marcas correspondente ao 

volume de 25 ml é feita por meio de um cronômetro digital. 

Cada corpo de prova foi compactado na densidade seca de campo e inicialmente com 

umidade igual a umidade ótima ou com 5% acima da umidade ótima. A compactação 

deste corpo de prova foi a compactação estática.  

Os ensaios de permeabilidade ao ar foram executados sempre na trajetória de secagem 

do solo. Esta secagem era realizada apenas colocando o solo ao ar livre e pesando-o de 

tempos em tempos para determinação do grau de saturação. Quando o solo estava no 

grau de saturação previsto para o ensaio, leva-se a amostra para o equipamento e 

iniciava-se o ensaio. Para a determinação da curva permeabilidade ao ar versus grau de 

saturação foram realizados sete ensaios por corpo de prova ensaiado.  

A altura de cada corpo de prova foi de 5 cm por diâmetro de 10 cm. A redução da altura 

do corpo de prova foi realizada para encurtar o tempo de execução dos ensaios 

realizados em condições de saturação elevadas.  

Inicialmente é realizada a montagem e colocação do corpo de prova no equipamento Tri-

Flex, seguindo os seguintes procedimentos: 

1. moldagem do corpo de prova de 0,05m de altura e 0,10m de diâmetro com solo 

coletado nos pontos de ensaio de placa de fluxo, com densidade de campo e 

umidade igual ou 5% acima da ótima; 



Capítulo III – Materiais e Métodos   100 
 

2. posicionamento do corpo de prova entre pedras porosas e papel filtro tanto na base 

quanto na parte superior; 

3. colocação de membranas látex e de borrachas prendendo a parte superior e inferior 

do corpo de prova com a membrana no cap de acrílico do equipamento; 

4. instalação das braçadeiras metálicas e conexão dos tubos de plástico no cap de 

acrílico superior; 

5. enchimento da célula com água. 

A Figura 3.39 apresenta a seqüência gráfica da moldagem e colocação do corpo de 

prova.  

 

 
 
 
 
 

 

Etapa 1                                Etapa 2                              Etapa 3 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  
Etapa 4                                        Etapa 5                               Corpo de prova  

Figura 3.39 – Processo de montagem da célula de ensaio. 

A utilização de braçadeiras mecânicas serve para garantir que não ocorrerá a passagem 

de água para o corpo de prova, e foi utilizada de maneira preventiva, já que o fabricante 

do equipamento Tri-Flex não requer a sua utilização. Após a colocação do corpo de prova 

no equipamento inicia-se o ensaio.  

Os gradientes de pressão aplicados (ΔP) variaram de 2 a 6 kPa, dependendo da 

condição de saturação e compactação da amostra. O gradiente de pressão corresponde 

a diferença da pressão de entrada e a pressão de saída da amostra. A pressão de saída 

foi mantida livre a pressão atmosférica. As pressões confinantes foram sempre 5 kPa 

acima do gradiente de pressão aplicado em cada ensaio.  
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O procedimento de determinação da permeabilidade foi realizado com a medição das 

velocidades de fluxo para 4 diferentes gradiente de pressão e variou em 5 kPa para cada 

ensaio.  

Como o estudo tinha como objetivo medir a permeabilidade aos gases do solo da 

camada de cobertura de um Aterro, o fluxo utilizado foi no sentido ascendente.  

As leituras do fluxímetro foram realizadas na condição estacionária de fluxo de gás na 

amostra, onde o tempo de passagem do gás se torna constante (MACIEL, 2003). Após o 

período inicial para a estabilização realizam-se quatro leituras de para cada gradiente de 

fluxo de pressão aplicado por meio de um cronômetro digital. Em seguida determinou-se 

a média aritmética. Este valor foi utilizado para o cálculo do coeficiente de permeabilidade 

ao ar do solo. 

Neste ensaio também foram calculados os coeficientes de permeabilidade intrínseca do 

solo, conforme apresentado no Capítulo 2, Equação 2.6. A permeabilidade ao ar foi 

calculada  conforme apresentado no Capítulo 2, Equação 2.5.  

Com a determinação do coeficiente de permeabilidade ao ar (ka) para diversos teores de 

saturação da amostra foram traçadas as curvas coeficientes de permeabilidade ao ar 

(m/s) versus o grau de saturação (%). Dessa forma, pôde-se avaliar a influência da 

umidade de campo e do grau de saturação no fluxo do biogás pela camada de cobertura.  

Inicialmente foi realizada a verificação da Lei de Darcy onde a velocidade do fluido (v) é 

constante e diretamente proporcional ao gradiente de pressão (ΔP) por meio da medição 

da velocidade de fluxo do ar para os diferentes gradientes de pressão e saturação das 

amostras de solos ensaiadas. As Figuras 3.40 e 3.41 apresentam a validação da lei de 

Darcy para os solos dos ensaios A4 e A12.  
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Figura 3.40- Validação da Lei de Darcy para ensaio A4 
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Figura 3.41- Validação da Lei de Darcy para ensaio A12 

Os coeficientes das regressões lineares foram todos acima de 98%, indicando a 

proporcionalidade entre a velocidade de fluxo e o gradiente de pressão para todos os 

graus de saturação das amostras ensaiadas. Esta validação permite a utilização da Lei 

de Darcy com as considerações necessárias para fluxo compressível conforme 

apresentado no Capítulo 2 para a determinação da permeabilidade ao ar do solo. 

Segundo Maciel (2003) esta proporcionalidade é válida para variações de pressão até 

120 kPa.  

Após confirmada a validação da Lei de Darcy para fluidos compressíveis submetidos a 

baixos gradientes de pressão, calculou-se a permeabilidade intrínseca e a 

permeabilidade ao ar do solo. As amostras ensaiadas foram compactadas na densidade 

de campo e por questões práticas foi utilizado o ciclo de secagem da amostra para a 

determinação da permeabilidade em função da saturação do solo. O gradiente de 

pressão máximo aplicado para cada ensaio foi de 4 kPa. 

Como os ensaios foram realizados na trajetória de secagem do solo, após a realização 

do ensaio na umidade desejada, deixa-o secar ao ar livre até atingir a umidade desejada 

para o próximo ensaio. Neste período a amostra era pesada constantemente para 

verificar se o mesmo estava na umidade desejada para o ensaio. Atingida a umidade do 

ensaio, o solo era pesado e colocado no equipamento para a realização do ensaio.  

Após a realização do ensaio a amostra era novamente pesada para avaliar possíveis 

alterações na umidade do solo antes e depois do ensaio. Vale ressaltar que não ocorreu 

nenhuma alteração de umidade antes e depois do ensaio para as amostras ensaiadas. 
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3.5 DADOS CLIMÁTICOS 

Os dados climáticos referentes aos meses dos ensaios foram adquiridos do Instituto 

Nacional de Meteorologia (INMET/PE) da Estação Recife, localizada no bairro do Curado 

a uma distância aproximada de 40 km do aterro de Aguazinha. De acordo com as 

informações repassadas pelo INMET, esta estação é representativa para uma 

circunferência de 150 km, o que abrange o município de Olinda e a localização do aterro 

de resíduos sólidos de Aguazinha. 

Em relação às condições climáticas no período da realização dos ensaios, os mesmos 

foram realizados tanto no período de verão quanto do período de chuvas. Mesmo assim, 

para que o solo da camada de cobertura não estivesse saturado e isto mascarasse as 

informações em relação ao fluxo, não foram realizados ensaios em dias chuvosos.  

No período de chuvas os ensaios foram realizados após 3 dias consecutivos com 

ausência de chuvas ou para um limite de 5 mm de lâmina d’água. Em alguns casos o dia 

estava nublado com temperaturas ambientes mais baixas.  

A Figura 3.42 apresenta a precipitação mensal e o número de dias com chuva dos anos 

de 2006 e 2007.  

 
Figura 3.42 – Precipitação mensal e nº de dias com Chuva dos anos de 2006 e 2007 

A Figura 3.43 apresenta a precipitação diária dos meses que foram realizadas as 

investigações de campo no aterro de Aguazinha-PE.  

 
  Mês: Março/2006   Mês: Abril/2006 
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  Mês: Maio/2006   Mês: Outubro/2006 

 
  Mês: Novembro/2006   Mês: Janeiro/2007 

 
  Mês: Março/2007   Mês: Abril/2007 

 
  Mês: Maio/2007   Mês: Junho/2007 

 
  Mês: Julho/2007   Mês: Novembro/2007 

Figura 3.43 – Precipitação diária nos meses da investigação de campo 
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3.6 TRATAMENTO ESTATÍSTICO  

O tratamento estatístico dos dados foi realizado por meio da técnica de Análise dos 

Componentes Principais (PCA) que é um método de identificar padrões nos dados, 

visando expressar os mesmos de modo a salientar as similaridades e diferenças 

existentes. Além de se encontrar padrões nos dados, a PCA pode ser usada para reduzir 

a dimensionalidade dos mesmos. 

Foi inicialmente introduzida por Pearson (1901) e desenvolvida por Hotteling (1933) (apud 

REIS,1997). Também é conhecida por Transformada de Hotelling (Harold Hotelling) e 

Transformada (discreta) de Karhunen-Loève-KLT (Kari Karhunen e Michel Loève), sendo 

talvez a mais antiga e melhor técnica conhecida na análise multivariada. 

Segundo Pereira (2004), os principais objetivos da PCA podem ser resumidos em: 

redução de dimensionalidade; determinação de combinações lineares de variáveis; 

seleção de fatores, isto é, escolha das variáveis mais úteis; visualização de dados 

multivariados; identificação de variáveis ocultas. 

Em estatística, PCA é uma técnica de simplificar um conjunto de dados, descrevendo um 

conjunto de dados multivariados usando "componentes principais". Sendo uma 

transformação linear dos dados para um novo sistema de coordenadas, onde a maior 

variância e todas as projeções dos dados serão posicionadas como primeira coordenada 

(chamada componente principal), a segunda maior variância será a segunda coordenada 

e assim por diante. Seu objetivo não é o de explicar as correlações existentes entre as 

variáveis, mas encontrar funções matemáticas entre as variáveis iniciais que expliquem o 

máximo possível da variação existente nos dados, permitindo descrevê-los e reduzi-los 

(REIS, 1997). 

A PCA foi determinada através do suplemento Metrixus, desenvolvido para Excel pela 

Élin Duxus Consultoria. O Metrixus realiza a análise de componentes principais – PCA – 

dos dados informados. Retorna um conjunto de indicadores para a análise, incluindo os 

fatores de carregamento para as variáveis. Utiliza a matriz de correlação - calculada ou 

informada - entre os dados (ou colunas ou variáveis) para efetuar a normalização. A 

interpretação dos resultados e seleção dos componentes principais foi feita segundo o 

critério de Kaiser ou autovalor 1: devem ser considerados apenas os componentes com 

autovalor superior a 1, o que significa que o componente contabiliza mais variância do 

que uma variável. 
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O resultado da análise de componentes principais é uma nova planilha com dados 

estatísticos, isto é, sem vínculos com a base de dados que originou o resultado. Nesta 

nova planilha há as seguintes informações, onde n é o total de dados válidos e m é o 

numero de variáveis (no caso da matriz de correlações ser fornecida, os dados de 

entrada são uma matriz m x m):  

Média: média de cada variável ou coluna.  

n

x
x

n

i
i∑

== 1         Equação 3.6 

onde x é a média aritmétrica da variável estudada; xi é o valor da variável na observação 

i; n é o número de observações
 

s: desvio padrão de cada variável ou coluna da amostra.  
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onde s= desvio padrão; x = média aritmétrica da variável estudada; xi = valor da variável 

na observação i; n = número de observações 

Correlações: matriz m x m contendo as correlações entre as variáveis.  
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onde : ρ = correlação entre variáveis; x = média aritmética da variável x; xi = valor da 

variável na observação i; y = medi aritmética da variável y; yi = valor da variável na 

observação i; n= número de observações. 

Autovalores: valor característico ou eigenvalue da matriz de correlação entre as variáveis. 

São apresentados tantos autovalores quanto o número de variáveis ou colunas (m) e 

cada autovalor representa o total da variância contabilizada pelo componente em 
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questão. Para a determinação dos autovalores, é utilizada a transformação de 

Hessenberg sobre a matriz de correlações e o algoritmo QR, obtido pela transformação 

de Householder, para iterações. A precisão das iterações QR para determinação de 

autovalores é fixa em 0,00001.  

PCA: tabela contendo os k componentes principais ou k fatores de carregamento 

normalizados. Os componentes principais equivalem aos fatores de carregamento 

divididos pela raiz quadrada dos respectivos autovalores. Também equivalem aos 

autovalores da matriz de correlações.  
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Equação 3.9 

Em função da normalização dos dados originais pela matriz de correlações, os 

componentes principais são gerados sobre dados com média 0 e variância 1. 

Variância explicada: informa a variância explicada por cada componente principal. 

Corresponde à mesma variância explicada nos autovalores dos componentes principais.  

mkjAs jj ≤≤<⇒= 02

                         
Equação 

3.10 
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4) CAPITULO IV- RESULTADOS E DISCUSSÕES DOS ENSAIOS 

4.1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados dos ensaios realizados 

durante o período de Março de 2006 a Novembro de 2007 na Célula nº 1 do Aterro de 

Aguazinha referentes ao intervalo de tempo considerado como etapa experimental deste 

trabalho de pesquisa.  

Como apresentado no Capítulo 3, foram realizados ensaios de campo e laboratório, com 

a finalidade de se determinar as emissões de gases pela camada de cobertura e pelos 

drenos e as características e propriedades geotécnicas dos solos utilizados na camada 

de cobertura do aterro.  

A apresentação e discussão dos resultados dos ensaios estão subdividos por ensaios de 

campo e de laboratório e o resultado será apresentado de forma individual por ensaio 

realizado e posteriormente inter-relacionados.  

Os ensaios de campo tiveram como finalidade determinar as emissões de gases pela 

camada de cobertura, determinação da espessura de solo, concentração e pressão do 

biogás no contato solo-resíduo, coleta de material para ensaios de laboratório além da 

determinação da concentração e vazão do biogás pelos drenos de gases. Os ensaios de 

campo corresponderam: a) placa de fluxo estática para determinação do fluxo pela 

camada de cobertura; b) medição da concentração e pressão dos gases no contato solo-

resíduo por meio do Dispositivo de Medição de Pressão e Concentração (DMCP); c) 

determinação da espessura da camada de cobertura; d) coleta de material para ensaios 

de laboratório; e) realização dos ensaios de concentração e velocidade de fluxo do 

biogás pelos drenos existentes.  

Com os resultados dos ensaios de campo foram determinados: a) emissão de CH4 e CO2 

do gás pela camada de cobertura; b) massa de metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2) 

c) concentrações dos gases no contato solo-resíduo; d) espessura da camada de 

cobertura e) densidade e umidade do solo da camada de cobertura f) concentração e 

vazão do biogás pelos drenos de gases.  

Os ensaios de laboratório que tiveram como finalidade caracterizar e determinar as 

propriedades geotécnicas dos solos utilizados na camada de cobertura. Os ensaios 

realizados foram: a) caracterização granulométrica; b) compactação tipo Proctor Normal; 

c) limites de consistência d) permeabilidade a água e) permeabilidade ao ar.  
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Por ultimo será apresentada uma análise descritiva dos resultados por cada ensaio 

considerando a influência de cada característica e/ou parâmetro do solo no fluxo de gás 

pela camada de cobertura naquele ponto.  

4.2 ENSAIOS DE CAMPO  

No aterro de Aguazinha foram realizados 21 ensaios de placa de fluxo, 21 ensaios de 

concentração de CH4 no contato solo-resíduo (ensaio DMPC), porém apenas 19 serão 

utilizados nesta pesquisa. Em todos os ensaios de placa de fluxo foram coletados solo 

para ensaios de laboratório. Os ensaios A16 e A17 não foram utilizados na pesquisa, pois 

o equipamento de medição dos gases não estava calibrado, não existindo confiabilidade 

necessária para os dados obtidos durante o ensaio.   

Dos 19 ensaios de placa de fluxo e DMCP, 4 foram realizados na cota 32,5, no período 

de Março a Maio de 2006, e 15 na cota 35, no período de outubro de 2006 a novembro 

de 2007 . Os ensaios realizados nos drenos ocorreram em novembro de 2007. A Figura 

4.1 apresenta a localização dos ensaios.  
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Figura 4.1– Localização dos ensaios de placa de fluxo, DMPC e drenos na Célula nº 1 
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4.2.1 Placa de Fluxo Estática 

Os ensaios de placa de fluxo possuem como finalidade determinar as emissões dos 

gases pela camada de cobertura de forma pontual conforme indicado na Figura 4.1 .  

As informações obtidas neste ensaio referem-se à concentração, temperatura e pressão 

dos gases na placa que são utilizadas para o cálculo do fluxo.  

A Tabela 4.1 apresenta um resumo das concentrações finais de CO2, CH4, H2S, O2 e CO 

e das pressões no final dos ensaios de placa de fluxo. 

Tabela 4.1 – Resultados dos ensaios de placa de fluxo  

CO2 (%) CH4 (%) H2S 
(ppm)

O2 (%) CO (ppm) Min Máx

32,50 30/03/06 13,5 9,0 - 12,9 9,0 - -
32,50 06/04/06 4,4 0,6 - 17,5 12,0 - -
32,50 28/04/06 19,0 7,4 - 14,1 12,0 - -
32,50 11/05/06 10,2 6,8 - 16,0 7,0 0 0
35,00 17/10/06 23,5 26,0 - 9,5 - 0 0
35,00 31/10/06 12,4 11,8 - 15,4 - -160 208
35,00 09/11/06 22,5 24,0 - 10,0 - - -
35,00 23/11/06 37,0 44,0 - 2,4 - 3 29
35,00 30/11/06 39,0 46,0 - 1,7 - 0 120
35,00 12/01/07 10,2 4,2 - 13,5 - 0 11
35,00 15/01/07 15,0 12,0 - 13,5 - 0 3
35,00 15/03/07 0,8 0,4 - 20,6 - 0 0
35,00 30/03/07 0,8 0,5 - 20,6 - 0 94
35,00 11/04/07 10,0 7,6 - 16,3 - 0 0
35,00 18/05/07 1,0 0,0 - 20,6 - -74 240
35,00 19/11/07 9,0 2,9 - 15,2 5,0 0 0
35,00 19/11/07 11,0 9,2 6,0 15,2 0,0 0 0
35,00 28/11/07 10,2 7,6 - 15,6 0,0 0 0
35,00 28/11/07 15,5 10,6 0,0 12,1 4,0 0 0

Cota Data
Concetração Final dos Gases na Placa de Fluxo Pressão Placa (Pa)

 

As Figuras 4.2 e 4.3 apresentam os resultados de todos os ensaios de placa de fluxo. Na 

Figura 4.2 estão os gráficos da variação de concentração dos gases em função do tempo 

de duração do ensaio e na Figura 4.3 as temperaturas (interna e externa) em função do 

tempo do ensaio. Os dados obtidos nestes ensaios estão apresentados de forma 

detalhada no Anexo I. 
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Ensaio de Placa – A1 

   
Ensaio de Placa – A2 

   
Ensaio de Placa – A3 

   
Ensaio de Placa – A4 
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continuação 

   
Ensaio de Placa – A5 

   
Ensaio de Placa – A6 

   
Ensaio de Placa – A7 

   
Ensaio de Placa – A8 
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continuação 

 
Ensaio de Placa – A9 

   
Ensaio de Placa – A10 

   
Ensaio de Placa – A11 

   
Ensaio de Placa – A12 
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Ensaio de Placa – A13 

  
Ensaio de Placa – A14 

  
Ensaio de Placa – A15 

 
Ensaio de Placa – A18 
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continuação 

 
Ensaio de Placa – A19 

 
Ensaio de Placa – A20 

   
Ensaio de Placa - A 21 

Figura 4.2- Concentração x Tempo  Figura 4.3- Temperatura interna e externa  

Em geral os ensaios apresentaram um comportamento semelhante com o decorrer do 

tempo. Isto é, aumento da concentração de CH4 e CO2 e diminuição da concentração de 

O2. Observa-se também uma variação máxima de CH4 nos primeiros 60 minutos do 

ensaio, após este período a variação da concentração com o tempo apresenta taxas 

decrescentes no decorrer do ensaio até a estabilização do mesmo, indicando finalização 

do ensaio e a concentração máxima do biogás na placa. Para os 19 ensaios realizados o 
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tempo de estabilização variou entre 140 e 200 minutos, sendo que 9 a estabilização 

ocorreu com 180 minutos.  

O decaimento da variação da concentração (ΔC) com o tempo ocorre, pois no início do 

ensaio a concentração do gás na placa é nulo (C = 0), então o gradiente de concentração 

é máximo. No decorrer do ensaio, o volume do gás dentro da placa vai aumentando, a 

concentração interna aumenta, o gradiente de concentração diminui e o fluxo de gás é 

reduzido de acordo com a Lei de Fick.  

Os ensaios A2, A12, A13 e A15 apresentaram um comportamento atípico, onde as 

concentrações de CH4 tiveram uma diminuição com o decorrer do ensaio. Nestes 4 

ensaios, a concentração de O2 é pouco variável, podendo-se considerar constante e com 

valores próximos a sua concentração na atmosfera e os valores de concentração de CH4 

CO2 na placa são baixos, no final do ensaio não passa de 1%. Estes resultados indicam a 

não existência de fluxo, e a retenção dos gases pela camada de cobertura é 

aproximadamente 100%. Observando a Tabela 4.1 pode-se notar que os ensaios A2, 

A12 e A13 tiveram um comportamento similar aos demais ensaios, não tendo sido 

percebido nenhuma anormalidade durante sua execução, porém no ensaio A15 existiu 

pressão do gás negativa, podendo indicar a entrada de ar pela placa.  

Em relação à variação da temperatura não existiu um comportamento padrão de aumento 

ou diminuição de valor no decorrer do ensaio, porém observa-se que a temperatura 

interna da placa de fluxo é influenciada pela variação da temperatura externa, isto é, pela 

temperatura ambiente. Observa-se que em todos os ensaios as curvas apresentam a 

mesma forma apenas com uma variação de temperatura. Todas as temperaturas internas 

foram maiores que a temperatura externa  

Em relação às emissões de H2S observa-se que não ocorre emissão do mesmo pela 

camada de cobertura, indicando que o solo em questão serviu de forma eficiente como 

uma barreira para este gás.  

Em relação à variação de pressão, pode-se dizer que em geral as pressões no ensaio de 

placa são positivas e menores que 100Pa. As únicas exceções foram os ensaios A6 e 

A15. No ensaio A6 ocorreu uma variação de pressão entre -160 e 208 Pa, porém apenas 

com variações pontuais, enquanto que no ensaio A15 as pressões variaram de -74 a 240 

Pa durante todo o ensaio o que indica entrada de ar na placa.  

Apesar das variações existentes, as pressões na camada de cobertura variaram entre -74 

a 240Pa, estando compatível com os valores encontrados por Maciel (2003), que 
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observou pressões da ordem de ± 60Pa. Figueroa e Stegmann (1991) apud Maciel 

(2003), observaram variações de pressão entre 10 e 400 kPa na camada de cobertura.  

a) Fluxo de CH4 

O fluxo de gás foi determinado conforme metodologia apresentada no Capítulo 3 item 

3.3.2 – Placa de Fluxo Estática. 

Para uma melhor interpretação, as informações estão apresentadas tanto por faixa de 

massa de CH4 na placa de fluxo (em gramas) medido durante o ensaio de placa e fluxo 

de CH4 por ano (em kg/m2.ano) conforme apresentado na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2 – Faixa de massa e fluxo 

Ensaios
Quantidade de CH4 na 

Placa de Fluxo (g)
Fluxo de CH4 

(kg/m2.ano)
A2, A12, A13  e A15 < 0,1 0

A1, A3, A4, A10, A14, A18 e A20  entre 0,1 e 0,5 entre 5 e 25 

A5, A6, A7, A8, A9, A11, A19 e A21 > 0,5 > 25 
 

As Figuras 4.4 até 4.9 apresentam a representação gráfica da massa e do fluxo de CH4 

obtidos durante a realização dos ensaios de placa e agrupados por faixa. Nos gráficos de 

fluxo também são apresentados a faixa de emissão de CH4 anual. 
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Figura 4.4- Massa de CH4 – faixa < 0,1g  Figura 4.5- Fluxo deCH4 – Nulo 
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Figura 4.6- Massa de CH4–  0,1 e < 0,5g Figura 4.7-  Fluxo deCH4– entre 5 e 25 kg/m2.ano 
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Figura 4.8- Massa de CH4– faixa >0,5g Figura 4.9- Fluxo deCH4 - acima de 25 kg/m2.ano 

 

As Figuras 4.4 e 4.5 apresentam os ensaios A2, A12, A13 e A15. Observa-se que os 

estes ensaios apresentaram fluxo nulo, com a diminuição da concentração de CH4 da 

placa durante o ensaio. Observa-se nestes ensaios que a concentração de CH4 não 

chega a 1%. Estes 4 ensaios tiveram duração de 140 minutos cada devido à variação de 

concentração. Destes 4 ensaios, apenas o ensaio A15 apresentou uma variação 

significativa da pressão no interior da placa.  

As Figuras 4.6 e 4.7 apresentam os ensaios A1, A3, A4, A10, A14, A18 e A20. Observa-

se que durante o ensaio a massa de CH4 na placa variou de 0,16 a 0,44 g e o fluxo  na 

ordem de 2,08x10-4 a 7,81x10-4 g/m2.s, que representa um fluxo de 7 a 25 kg/m2.ano que 

corresponde a 7 a 38 m3/ano.m2. As pressões na placa de fluxo são pequenas e sofreram 

poucas variações durante o ensaio, entre 0 e 11Pa. 

As Figuras 4.8 e 4.9 apresentam o resultados dos ensaios, A5, A6, A7, A8, A9, A11, A19 

e A21 . Durante o ensaio a massa de CH4 na placa variou de 0,54 a 2,25 g e o fluxo na 

ordem de 8,10x10-4 a 4,561x10-3 g/m2.s que representa um fluxo de 26 a 146 kg/m2.ano 

ou 227 m3/ano.m2 . O ensaio A9 apresentou um comportamento atípico com um fluxo 

bastante alto (146 kg/m2.ano), correspondendo ao dobro do valor do ensaio A5.  

A Tabela 4.3 apresenta o fluxo de CH4 em cada ensaio tanto em termos de peso quanto 

em termos volumétricos e a estimativa de fluxo durante o período de 1 ano (kg/m2.ano).  
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Tabela 4.3 – Resultados dos ensaios de placa de fluxo – CH4 

g/s.m2  g/dia.m2 kg/ano.m2 m3/m2.dia m3/m2.ano

A1 9,0 0,420 7,38E-04 64 23 0,10 36
Relativamente 

Alto
A2 0,8 0,029 Nulo
A3 7,4 0,365 4,50E-04 39 14 0,06 22 Baixo
A4 6,8 0,341 4,63E-04 40 15 0,06 22 Baixo
A5 26,0 1,203 2,23E-03 193 70 0,30 109 Baixo

A6 11,8 0,580 9,75E-04 84 31 0,13 47
Relativamente 

Alto
A7 24,0 1,172 1,77E-03 153 56 0,24 87 Alto
A8 44,0 2,252 1,56E-03 135 49 0,21 75 Alto
A9 46,0 2,292 4,64E-03 401 146 0,62 227 Alto
A10 4,2 0,280 2,08E-04 18 7 0,03 10 Baixo

A11 12,0 0,594 1,40E-03 121 44 0,19 68
Relativamente 

Alto
A12 0,4 0,020 Nulo
A13 0,7 0,024 Nulo

A14 7,8 0,435 7,81E-04 67 25 0,10 38
Relativamente 

Alto
A15 1,2 0,020 Nulo
A18 3,2 0,162 4,90E-04 42 15 0,07 24 Baixo

A19 9,2 0,617 1,01E-03 87 32 0,13 49
Relativamente 

Alto

A20 7,6 0,388 4,83E-04 42 15 0,06 24
Relativamente 

Alto
A21 10,6 0,536 8,10E-04 70 26 0,11 39 Alto

Não ocorreu fluxo

Não ocorreu fluxo

Não ocorreu fluxo

Não ocorreu fluxo

Classificação do 
Fluxo

Quantidade 
FInal de CH4 

na Placa (g)
Ensaio

% CH4 na 
Placa

Fluxo (JCH4) 

 

O fluxo de CH4 obtidos pelo ensaio de placa para a camada de cobertura da Célula nº1 

do aterro de Aguazinha variou entre 2,08 x10-4 a 4,63x10-3 g/m2.s ou seja, de 18 a 401 

g/m2.dia. Apesar de apresentar uma faixa bastante ampla de variação das emissões de 

CH4, os mesmos se encontram dentro da faixa encontrada na literatura.  

Representando o fluxo em termos volumétricos, o fluxo variou de 0,03 a 0,62 m3/m2.dia 

ou de 7 a 227 m3/m2.ano. 

Considerando que o fluxo pela camada de cobertura corresponde à média do fluxo de 

todos os ensaios de placa multiplicado pela área de topo da célula (161,86m x 161,86m 

ou 26.199m2), estima-se que a liberação de CH4 pela camada de cobertura, durante o 

período desta pesquisa, é de 2.720 kg/dia ou 992,80 tonelada/ano, o que em termos 

volumétricos representa 174,8 m3/h ou 4.195 m3/dia. As emissões totais, correspondendo 

a área de topo, taludes e bermas da célula, correspondendo a uma área de 74.053m2 são 

de 2.806,70 tonelada/ano.  

b) Fluxo de CO2 

O cálculo do fluxo de CO2 foi realizado da mesma maneira que o cálculo do CH4. Para 

uma melhor interpretação, as informações estão apresentadas tanto por faixa de massa 
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de CO2 na placa de fluxo (em gramas) medido durante o ensaio de placa e fluxo de CO2 

por ano (em kg/m2.ano) conforme apresentado na Tabela 4.4  

Tabela 4.4 – Faixa de massa e fluxo 

Ensaios
Quantidade de CO2 na 

Placa de Fluxo (g)
Fluxo de CO2 

(kg/m2.ano)
A12, A13  e A15 < 0,135 Nulo

A1, A2, A4, A6, A10, A14, A18, A19 e A20  entre 0,135 e 1,80 entre 20 e 100

A3, A5, A7, A11 e A21 entre 1,80 e 3,50 entre 100 e 200
A8 e A9 > 5 > 200  

A representação gráfica será apresenta também por faixa de fluxo conforme as faixas 

indicadas na Tabela 4.4. As Figuras que indicam a representação gráfica da massa (g) e 

fluxo (g/m2.seg) obtidos durante a realização dos ensaios de placa de fluxo e agrupados 

por faixa. 

As Figuras 4.10 até 4.17 apresentam a representação gráfica da massa e do fluxo de 

CO2 obtidos durante a realização dos ensaios de placa e agrupados por faixa. Nos 

gráficos de fluxo também são apresentados a faixa de emissão de CH4 anual. 
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Figura 4.10- Massa de CO2– abaixo de 0,135 g Figura 4.11- Fluxo de CO2 nulo 
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Figura 4.12- Massa de CO2 – entre 0,135g e 2,31g Figura 4.13- Fluxo de CO2 - entre 21 e 100 kg/ano.m2 
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Figura 4.14- Massa de CO2– entre 1,98g e 3,24g Figura 4.15- Fluxo de CO2 - entre 100 e 200 kg/ano.m2 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

M
as

sa
 d

e 
C

O
2

na
 P

la
ca

 d
e 

Fl
ux

o 
(g

)

Tempo (min)

A8

A9

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

0 30 60 90 120 150 180 210

Fl
ux

o 
de

 C
O

2
na

 P
la

ca
 (k

g/
m

2 .m
in

)

Tempo (min)

A8

A9

 
Figura 4.16- Massa de CO2– acima de 5g  Figura 4.17- Fluxo de CO2 > 300 kg/ano.m2 

As Figuras 4.10 e 4.11 apresentam os ensaios A12, A13 e A15 foram os que 

apresentaram menor quantidade de CO2 e fluxo considerado nulo, pois não foi possível 

seu cálculo. Durante o ensaio a massa de CO2 na placa variou de 0,107 a 0,135 g. 

As Figuras 4.12 e 4.13 apresentam os ensaios A1, A2, A3, A4, A6, A10, A14, A18, A19, 

A20 e A21. Observa-se que durante o ensaio a massa de CO2 na placa variou de 0,590 a 

2,31 g e o fluxo  na ordem de 6,80x10-4 a 2,13x10-3 g/m2.s, o que representa um fluxo de 

2,45 a 91,14 kg/m2.ano. 

As Figuras 4.14 e 4.15 apresentam os ensaios A3, A5, A7, A11 e A21. Observa-se que 

durante o ensaio a massa de CO2 na placa variou de 1,98 a 3,24 g e o fluxo  na ordem de 

3,93x10-3 a 5,02x10-3 g/m2.s que representa um fluxo de 67,17 a 158,31 kg/m2.ano.  

As Figuras 4.16 e 4.17 apresentam os ensaios A8 e A9. Observa-se que durante o ensaio 

a massa de CO2 na placa variou de 5,21 a 5,34 g e o fluxo  na ordem de 1,23x10-2 a 

1,09x10-2 g/m2.s que representa um fluxo de 343 a 387 kg/m2.ano.  

A Tabela 4.5 apresenta o fluxo de CO2 em cada ensaio tanto em termos de peso quanto 

em termos volumétricos e a estimativa de fluxo durante o período de 1 ano (kg/m2.ano).  
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Tabela 4.5 – Resultados dos Ensaios de Placa de Fluxo – CO2 

g/s.m2  g/dia.m2 kg/ano.m2 m3/dia.m2  m3/ano.m2

A1 13,5 1,772 2,89E-03 249,70 91,14 0,14              51,38          
A2 4,4 0,590 6,80E-04 58,75 21,44 0,03             12,09         
A3 19,0 2,308 2,13E-03 184,03 67,17 0,10              37,87          
A4 10,2 1,409 1,22E-03 105,41 38,47 0,06             21,69         
A5 23,5 3,239 5,02E-03 433,73 158,31 0,24              89,25          
A6 12,4 1,675 2,72E-03 235,01 85,78 0,13             48,36         
A7 22,5 3,020 4,20E-03 362,88 132,45 0,20              74,67          
A8 37,0 5,208 1,23E-02 1062,72 387,89 0,60             218,69       
A9 39,0 5,343 1,09E-02 941,76 343,74 0,53              193,79        
A10 10,2 1,391 1,81E-03 156,38 57,08 0,09             32,18         
A11 15,0 1,973 3,93E-03 339,55 123,94 0,19              69,87          
A12 0,8 0,108 Nulo
A13 0,8 0,107 Nulo
A14 10,0 1,575 2,11E-03 182,30 66,54 0,10             37,51         
A15 1,0 0,135 Nulo
A18 9 1,225 2,83E-03 244,51 89,25 0,14              50,32          
A19 11 1,451 2,73E-03 235,87 86,09 0,13             48,54         
A20 10,2 1,431 1,69E-03 146,02 53,30 0,08              30,05          
A21 15,5 2,156 3,14E-03 271,30 99,02 0,15             55,83         

% CO2 na 
Placa

Ensaio

Não ocorreu fluxo

Fluxo (JCO2) 

Não ocorreu fluxo
Não ocorreu fluxo

Quantidade 
FInal de CO2 

na Placa (g)

 
O fluxo de CO2 obtidos pelo ensaio de placa de fluxo para o topo da camada de cobertura 

da Célula nº1 variou entre 0 a 1,23x10-2 g/m2.s, ou 0 a 1062 g/m2.dia.  Representando o 

fluxo em termos volumétricos, o fluxo médio foi de 200 m3/h ou 73.145m3/.ano. 

Considerando que o fluxo pela camada de cobertura corresponde à média do fluxo de 

todos os ensaios de placa multiplicado pela área total da célula, estima-se a liberação de 

CO2 pelo topo da camada de cobertura é de 8.530,92 kg/dia, isto é, 3.114 ton/ano ou 

200,40 m3/hora. Considerando a área total da célula, referente à área de topo, taludes e 

bermas, a emissão total de CO2 corresponde a 8.800 ton/ano.  

A Figura 4.18 representa a massa dos gases CH4 e CO2 obtidos durante a realização dos 

ensaios de placa de fluxo.  
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Figura 4.18- massa dos gases CH4 e CO2 obtida no ensaio de placa de fluxo 

Comparando-se o fluxo em massa e em volume do CH4 e CO2, observa-se tanto o fluxo 

volumétrico quanto o fluxo mássico de CO2 é maior que o fluxo de CH4, na ordem de 1,35 

e 3,5 maior, respectivamente, indicando além de uma retenção física dos gases existe 

uma atenuação biológica do CH4, por meio das bactérias metanotróficas, que transforma 

parte do CH4 existente na camada em CO2 e H2O. 

Maciel e Jucá (2000) apud Maciel (2003) determinaram o fluxo volumétrico de CH4 até 

1,75 vezes maior que o do CO2 e Maciel (2003) determinou um fluxo de CO2 em massa 
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1,50 maior que de CH4 enquanto que Christophersen et al (2001) apresenta o fluxo em 

massa de CO2 1,20 maior que o de CH4. 

4.2.2 Medição da Concentração e Pressão dos Gases no Contato Solo-Resíduo 

A Tabela 4.6 apresenta o resumo dos resultados dos ensaios informando as 

concentrações dos gases no final do ensaio e as pressões máximas e mínimas obtidas 

durante o ensaio, além da espessura da camada (m), que é determinada durante a 

execução dos ensaios. O Anexo I apresenta detalhadamente estas informações. 

Tabela 4.6 – Resumo dos ensaios DMPC 

CO2 (%) CH4 (%) H2S (ppm) O2 (%) CO (ppm) Min Máx

32,50 30/03/06 43,0 46,0 0,0 9,5 16,0 0 12
32,50 06/04/06 42,0 53,0 0,0 2,9 45,0 0 10
32,50 28/04/06 56,0 38,0 13,0 3,0 154,0 12 16
32,50 11/05/06 43,0 54,0 4,0 3,1 30,0 22 25
35,00 17/10/06 39,0 46,0 110,0 1,9 - 42 901
35,00 31/10/06 42,0 52,0 117,0 0,4 - 450 1.400
35,00 09/11/06 39,0 54,0 456,0 0,2 - 0 560
35,00 23/11/06 38,0 43,0 0,0 1,4 - 0 12
35,00 30/11/06 38,0 50,0 64,0 0,3 - 390 2.230
35,00 12/01/07 44,0 41,0 0,0 1,5 - 8 11
35,00 15/01/07 47,0 47,0 17,0 0,9 - 0 9
35,00 15/03/07 44,0 47,0 28,0 0,3 - 87 87
35,00 30/03/07 41,0 51,0 39,0 0,3 - -84 -74
35,00 11/04/07 15,5 18,0 4,0 14,7 - 0 8
35,00 18/05/07 23,5 27,0 3,0 9,3 - 0 3.830
35,00 19/11/07 17,0 14,8 10,0 12,0 45,0 0 10
35,00 19/11/07 17,0 14,8 10,0 12,0 45,0 0 12
35,00 28/11/07 29,5 40,0 - 7,2 7,0 0 9
35,00 28/11/07 29,5 40,0 - 7,2 7,0 -3 6

 Concentração Final dos Gases Contato Solo-Resíduo
Cota Data

Pressão (Pa)

 

Em relação à espessura da camada de cobertura pode-se dizer que a mesma apresentou 

grande variabilidade, indicando que não ocorreu controle topográfico na época de sua 

execução. Observa-se também que os ensaios realizados na cota 32,50 (A1, A2, A3 e 

A4), em geral, apresentaram espessura entre 0,25 a0,30 m, indicando sua utilização 

como camada intermediária do aterro. A única exceção corresponde ao ensaio A1 que 

apresentou espessura de solo de 0,60 m. Os ensaios realizados na cota 35 apresentam 

espessuras variando de 0,36 a 0,69 m.  
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Em relação à concentração dos gases no contato solo-resíduo observa-se que a mesma 

encontra-se na faixa de variação da fase metanogênica da biodegradação.  

Em geral, observam-se concentrações de oxigênio próximo a zero, porém em alguns 

locais estas concentrações ficaram acima de 10%. Estes valores estão coerentes com o 

apresentado na literatura onde indica a presença de oxigênio na massa.  

Os ensaios A5, A6, A7, A9 e A15 ocorreram às maiores pressões no contato solo-

resíduo. As variações de pressões podem ser explicadas como um alívio da pressão no 

contato solo-resíduo captado pelo equipamento de leitura de pressão.  

No ensaio A13 as leituras de pressão no contato solo-resíduo foram sempre negativas, 

indicando um fluxo inverso no sentido do ambiente externo para a ambiente interno da 

massa de resíduo depositada.  

Nos ensaios A5 e A6, foi observado à aproximadamente 5 metros de distância, surgência 

de lixiviado e aparecimento de bolhas de gases, devido à existência de um possível 

bolsão de lixiviado e de gás que com o aumento da pressão interna, acarretou a fissura 

do solo e o aparecimento desta surgência, conforme apresentado nas Figuras 4.19 e 

4.20. Este fator pode indicar que os ensaios que apresentaram grandes pressões 

internas, podem está próximos de bolsões de gás. A Figura 4.19 ilustra uma fissura 

existente com escoamento de lixiviado e a Figura 4.20 ilustra as bolhas de gases 

formadas.  

   
Figura 4.19- Escoamento de lixiviado pelo talude 
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Figura 4.20- Bolhas de gases e lixiviado próximo aos ensaios A5 e A6. 

4.2.3 Concentração e Vazão do Biogás nos Drenos 

A Figura 4.21 apresenta a localização dos drenos de gases em escala.  

Foram realizados no total 16 ensaios sendo 1 em cada dreno no período de 30 de 

Outubro a 08 de Novembro de 2007. 
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Figura 4.21- Planta baixa da localização dos drenos 
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A Figura 4.22 apresenta a variação de concentração dos gases em função do tempo  do 

ensaio. No lado esquerdo são apresentados os gráficos de concentração de CH4, CO2 e 

O2 em percentagem (%) e do lado direito os gráficos de concentração de H2S e CO em 

partes por milhão (ppm). 
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Figura 4.22- Concentração dos gases nos drenos 

A Tabela 4.7 apresenta o tempo de duração de cada ensaio, os resultados de 

concentração dos gases, velocidade e vazão do biogás. 

Tabela 4.7 – Resumo dos ensaios nos drenos 
 

CO2
 (%) CH4 (%)

H2S 
(ppm)

CO  
(ppm) O2 (%)

 Máxima 
(m/s)

Mínima 
(m/s)

Média 
(m/s)

1 120 35 45 10 24 5,2 7,0 8,1         7,55 
2 90 32 38 14 - 5,4 7,7 20,0       13,85 
3 130 34 40 37 - 3,5 6,2 22,8       14,50 
4 90 45 59 7 34 0,8 17,2 22,2       19,70 
5 80 49 55 11 21 1,6 > 70 > 70       70,00 
6 80 44 54 4 - 0,4 10,4 11,6       11,00 
7 150 43 50 33 - 1,0 6,2 11,0         8,60 
8 120 48 64 80 80 0,1 9,8 10,2       10,00 
9 80 46 61 24 29 0,7 > 70 > 70       70,00 
10 88 48 64 210 39 0,0 34,0 48,6       41,30 
11 80 42 55 34 74 2,6 14,6 14,9       14,75 
12 88 43 49 8 21 1,5 10,9 35,7       23,30 
13 90 45 63 82 39 0,9 14,8 17,2       16,00 
14 75 46 61 210 27 1,0 10,8 11,2       11,00 
15 155 45 56 70 134 2,1 7,0 11,2         9,12 
16 88 38 48 10 21 4,2 8,4 45,4       26,90 

Biogás - Velocidade
Nº 

DRENO

ConcentraçõesTempo do 
ensaio 
(min)

 

Durante a medição da velocidade do biogás observou-se grande influência do vento que 

perturbou o escoamento e a velocidade do biogás. Este fator também justifica valores 

bem diferentes entre a velocidade máxima (centro do dreno) e a velocidade mínima 

(próximo a parede do tubo). 
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Observando a localização dos drenos pode-se dizer que em geral, as maiores 

velocidades ocorreram nos drenos localizados no contorno da célula e que nestes drenos 

também ocorreram as maiores variações das velocidades.  

Baseada na metodologia apresentada no Capítulo 3 (item 3.3.4 Concentração e 

velocidade do biogás nos drenos).para a determinação da vazão dos drenos, a Tabela 

4.8 apresenta a vazão e o fluxo de CH4 por ano.  

Tabela 4.8 – Fluxo de CH4 por ano  
Biogás

Vazão (m3/s)

CH4 (%) Velocidade 
(m/s)

Ø = 1 m  (m3/s) (m3/h) (m3/ano)  (kg/m2.s) (kg/m2.ano)

1 45 0,45 0,35 0,16 572,56 5.015.595,82 0,02 577.368,62
2 38 0,45 0,35 0,13 483,49 4.235.392,02 0,02 487.555,73
3 40 0,45 0,35 0,14 508,94 4.458.307,39 0,02 477.330,56
4 59 0,45 0,35 0,21 750,69 6.576.003,40 0,03 804.992,28
5 55 0,45 0,35 0,19 699,79 6.130.172,66 0,02 560.920,59
6 54 0,45 0,35 0,19 687,07 6.018.714,98 0,02 642.111,34
7 50 0,45 0,35 0,18 636,17 5.572.884,24 0,02 708.110,59
8 64 0,45 0,35 0,23 814,30 7.133.291,83 0,03 925.282,52
9 61 0,45 0,35 0,22 776,13 6.798.918,77 0,02 726.638,95
10 64 0,45 0,35 0,23 814,30 7.133.291,83 0,02 767.784,64
11 55 0,45 0,35 0,19 699,79 6.130.172,66 0,02 775.655,41
12 49 0,45 0,35 0,17 623,45 5.461.426,56 0,02 697.820,10
13 63 0,45 0,35 0,22 801,58 7.021.834,14 0,02 769.042,26
14 61 0,45 0,35 0,22 776,13 6.798.918,77 0,02 763.729,81
15 56 0,45 0,35 0,20 712,51 6.241.630,35 0,02 748.241,85
16 48 0,45 0,35 0,17 610,73 5.349.968,87 0,02 650.079,79

Total em Toneladas: 10.505,30

Nº do 
Dreno

Medidos
CH4

Vazão Fluxo 

 
O fluxo de CH4 é de 10.505.296,39 kg/m2.ano, isto é, aproximadamente 10.505 ton/ano.  

4.3 ENSAIOS DE LABORATÓRIO 

Os ensaios de laboratório tiveram como finalidade caracterizar e determinar as 

propriedades geotécnicas dos solos utilizados na camada de cobertura. Os ensaios 

realizados foram: a) caracterização granulométrica; b) compactação tipo Proctor Normal; 

c) limites de consistência; d) permeabilidade a água e) permeabilidade ao ar.  

4.3.1 Granulometria e Classificação Unificada 

A Tabela 4.9 apresenta os resultados dos ensaios de granulometria, limite de plasticidade 

e limite de liquidez, além da denominação do solo pela Classificação Unificada, índice de 

plasticidade, % de finos e atividade da argila. 
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Tabela 4.9 – Resultados dos ensaios – Granulometria e Classificação Unificada  

Ensaio % Argila % Silte % Areia 
Fina

% Areia 
Média

% Areia 
Grossa

% Pedregulho LL (%) LP (%) IP (%) Classificação 
Unificada

% Finos 
(SCUS)

Atividade 
da argila

A1 50 5 31 11 2 2 44       29          15          CL 60 0,30
A2 48 2 36 12 2 1 43       28          15          CL 55 0,31
A3 55 3 32 10 0 0 45       28          17          CL 63 0,30
A4 22 2 28 38 7 3 35       24          11          SC 28 0,51
A5 18 2 32 42 4 2 31       19          12          SC 25 0,66
A6 25 3 36 34 1 0 37       21          16          SC 32 0,66
A7 22 6 31 35 4 1 33       19          14          SC 32 0,62
A8 19 5 53 21 1 1 29       18          11          SC 30 0,56
A9 36 7 44 12 1 0 36       21          15          SC 47 0,42
A10 41 10 28 15 3 3 44       25          18          CL 54 0,44
A11 44 10 27 16 2 1 41       26          16          CL 58 0,35
A12 41 12 21 22 2 1 45       29          16          CL 55 0,39
A13 35 10 29 21 3 1 40       28          13          SC 48 0,36
A14 35 17 19 25 2 1 42       27          15          CL 52 0,42
A15 28 8 36 23 2 1 39       23          16          SC 42 0,56
A18 22 6 46 23 1 1 31       19          12          SC 30 0,54
A19 19 12 31 35 2 1 31       20          11          SC 35 0,56
A20 36 12 29 21 1 1 37       23          14          CL 56 0,38
A21 38 10 29 20 1 1 39       25          14          CL 57 0,37

 

O percentual de finos foi definido como o percentual que passa na peneira ≠ 200 e será 

utilizado no Capítulo 5 para correlacioná-la com o fluxo de gás pela camada e com a 

permeabilidade do solo a água e ao ar.  

Os percentuais apresentados correspondem às faixas granulométricas da ABNT/NBR-

6502 – Terminologia – Rochas e Solos. De acordo com o Sistema Unificado de 

Classificação dos Solos (USCS) foram encontrados 2 tipos de solo na camada de 

cobertura, sendo o primeiro uma areia argilosa bem graduada com argila de baixa 

compressibilidade (SC) e o segundo um solo argila arenosa de baixa plasticidade (CL).  

A argila presente no solo pode ser considerada inativa, pois em todas as amostras o 

índice de atividade é menor que 0,75. Observa-se também que os solos argilo-arenosos 

possuem em geral IP > 15, e os solos areno-argilosos possuem IP entre 7 e 15%.  

As Figuras 4.23 e 4.24 apresentam as curvas granulométricas dos solos estudados. O 

Anexo Nº I apresenta a curva granulométrica de cada ensaio.  
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Figura 4.23- Faixa granulométrica do solo argilo-arenoso (CL) 
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Figura 4.24- Faixa granulométrica do solo areno-argiloso (SC) 

4.3.2 Índices Físicos do Solo 

A Tabela 4.10 apresenta os resultados dos índices físicos do solo, referente ínide de 

vazios (e), porosidade (η) e grau de saturação (Sr), tanto para a condição de campo 

quanto para a condição de densidade seca máxima e umidade ótima obtidas no ensaio 

de compactação. 
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Tabela 4.10 –Índices físicos do solo 

e η Sr e η Sr 

(%) (%) (%) (%)
A1 0,79 44 49 0,55 35 94
A2 0,73 42 62 0,51 34 92
A3 0,70 41 80 0,52 34 91
A4 0,50 33 65 0,39 28 83
A5 0,70 41 28 0,43 30 76
A6 0,75 43 39 0,43 30 86
A7 0,71 41 26 0,40 29 73
A8 0,67 40 31 0,43 30 67
A9 1,01 50 34 0,52 34 75
A10 0,56 36 20 0,50 33 86
A11 0,80 45 37 0,50 33 90
A12 0,49 33 74 0,48 32 93
A13 0,64 39 32 0,49 33 87
A14 0,43 30 57 0,49 33 83
A15 0,50 33 55 0,44 31 83
A18 0,69 41 19 0,41 29 85
A19 0,71 42 22 0,37 27 78
A20 0,62 38 17 0,44 31 84
A21 0,84 46 8 0,51 34 88

Condições de Umidade e 
Densidade de Campo 

Condições de Umidade e 
Densidade da Curva Proctor

Ensaio

 

Observa-se que todas as amostras apresentam condições de campo diferentes das 

condições de compactação na densidade seca máxima e umidade ótima, o que indica um 

solo de estrutura mais floculada com grandes índices de vazios e possível presença de 

macroporos afetando assim a estrutura do solo compactado. A baixa densidade e a forma 

aleatória de disposição das partículas podem facilitar o fluxo do gás pela camada.  

4.3.3 Compactação dos Solos  

A Tabela 4.11 apresenta os resultados dos ensaios de densidade de campo e umidade 

de campo e compactação por Proctor Normal além da variação da umidade (Δh) e grau 

de compactação (GC) do solo em campo. Estes resultados servirão tanto para avaliar a 

eficiência da compactação do solo como a influência destes índices na emissão de gases 

para a atmosfera. 
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Tabela 4.11 – Resultados das condições de campo e dos ensaios de compactação em laboratório 

Ensaio γ úmida de 
campo (kN/m³)

γseca de 
campo (kN/m³)

Umidade de 
campo (%)

γ máxima 
seca (kN/m³)

Umidade 
Ótima (%)

Δh =          
h otima - hcampo

GC (%)

A1 17,30 15,10 14,42 17,50 19,00 4,58 86%
A2 18,25 15,63 16,80 18,00 17,25 0,45 87%
A3 19,17 15,86 20,84 17,80 17,40 -3,44 89%
A4 19,83 17,70 12,20 19,20 12,00 -0,20 92%
A5 17,04 15,92 7,19 19,00 12,00 4,81 84%
A6 16,80 15,14 10,94 18,50 14,00 3,06 82%
A7 16,65 15,59 6,83 19,00 11,00 4,17 82%
A8 17,45 16,22 7,61 19,00 10,50 2,89 85%
A9 15,25 13,50 12,49 17,80 14,50 2,01 76%
A10 18,07 17,36 4,06 18,10 15,80 11,74 96%
A11 16,67 15,03 10,86 18,10 16,50 5,64 83%
A12 20,48 18,03 13,59 18,20 16,50 2,91 99%
A13 17,75 16,50 7,58 18,20 15,70 8,12 91%
A14 20,62 18,90 9,14 18,20 15,00 5,86 104%
A15 19,87 18,04 10,14 18,80 13,60 3,46 96%
A18 16,52 15,74 4,94 18,90 13,00 8,06 83%
A19 16,52 15,59 5,98 19,50 10,80 4,82 80%
A20 17,40 16,75 3,89 18,80 13,70 9,81 89%
A21 15,14 14,75 2,61 18,00 16,50 13,89 82%

Ensaio nas concidções de campo Proctor Normal

 

A Figura 4.25 compara os resultados dos ensaios de compactação de laboratório (curva 

Proctor) e a densidade seca e umidade de campo.  
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continuação 
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Figura 4.25- Curvas de compactação de laboratório versus umidade e densidade de campo 

Pode-se dizer que de forma geral o solo foi compactado abaixo da densidade seca 

máxima obtida no ensaio de compactação o que interfere na estrutura do solo e influencia 

na permeabilidade do mesmo tanto a água quanto ao ar, já que solos com estruturas 

floculadas apresentam maior contração e permeabilidade que solos com estrutura 

“dispersa”.  

A Figura 4.26 apresenta os resultados comparativos das densidades secas máximas e a 

umidade ótima, obtidas nos ensaios de compactação em laboratório, com os pontos de 

densidade seca e umidade de campo para cada ensaio onde se observa uma variação 

entre a compactação do solo em campo e os valores obtidos na compactação tipo 

Proctor Normal.  
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Figura 4.26- Comparação das compactações dos ensaios de laboratório e campo 

A Figura 4.27  apresenta o grau de compactação (GC) dos solos nos ensaios de A1 a 

A21. Os valores da compactação de campo podem ser separados em três faixas distintas 

em relação ao grau de compactação. Observa-se 13 ensaios com GC < 90%, 2 ensaios 

com GC entre 90 e 95% e 4 ensaios com GC > 95%. 
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Figura 4.27- Grau de compactação do solo 

O baixo grau de compactação encontrado sugere que durante a execução da camada de 

cobertura não ocorreu o controle de compactação e que em geral estes solos foram 

compactados no ramo seco da curva de compactação, aumentando sua permeabilidade 

ao gás.  
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Coelho et al (2005), ao analisar lisímetros com 27 m3, observou que em relação a 

infiltração, as camadas de cobertura compactadas com GC de 90% possui 

comportamento bastante semelhante a camadas de cobertura compactadas com GC de 

100%.   

Observando a Figura 3.9 (localização dos ensaios de placa de fluxo e DMPC) pode-se 

dizer que os locais que apresentaram grau de compactação acima de 90% encontram-se 

no centro da Célula, onde ocorre um maior tráfego de carros e caminhões pesados.  

Em relação à comparação entre a umidade de campo e a umidade ótima, desvio de 

umidade = Δh, observa-se que apenas os ensaios A2, A3, A4, A9 e A16 desvio de 

umidade na faixa de ±  2% da umidade ótima. Estes ensaios ocorreram próximos a 

eventos de precipitação pluviométrica que indica um aumento na umidade de campo. Os 

demais ensaios encontram-se na faixa de 3 a 14% de desvio de umidade, indicando a 

influencia dos eventos ambientais na umidade do solo em campo. A Figura 4.28 

apresenta a variação da umidade por ensaio.  
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Figura 4.28- Desvio de umidade, Δh, para cada ensaio 

Este desvio de umidade do solo também indica a necessidade de implantação de 

cobertura vegetal que por reter maior umidade no solo poderia assim diminuir a 

permeabilidade ao ar.  

A estrutura do solo obtida em campo depende da umidade de compactação e da energia 

aplicada. Como em geral o solo foi compactado com baixa densidade e possivelmente, 

no ramo seco da curva de Proctor, sua estrutura é floculada, e também com muitos 

vazios presentes o que poderá favorecer ao fluxo de gases da massa de resíduo para a 

atmosfera. Uma boa compactação reduz infiltração de água, dilatação e contração do 
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solo, além da redução da variação volumétrica por umedecimento e secagem e redução 

na permeabilidade a água e ao ar.  

4.3.4 Permeabilidade a Água  

A permeabilidade à água do solo compactado na umidade ótima variou de 10-6 a 10-9 m/s. 

Os solos SC apresentaram condutividade hidráulica saturada do solo de 10-6 a 10-8 m/s e 

os solos CL variaram de 10-8 a 10-9 m/s. Observa-se que os solos mais argilosos 

possuem uma condutividade hidráulica saturada menor que os solos arenosos para a 

condição ideal de umidade ótima e densidade seca máxima. A Figura 4.29 apresenta a 

relação entre a permeabilidade e o teor de finos do solo. 
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Figura 4.29- Relação percentual de finos e condutividade hidráulica saturada  

4.3.5 Permeabilidade ao Ar 

Para a determinação da permeabilidade ao ar foram consideradas amostras de solos 

compactadas em laboratório, porém com densidade seca sempre igual à densidade seca 

de campo com a finalidade de avaliar a influência da densidade de campo e grau de 

saturação na permeabilidade ao ar. A umidade inicial do ensaio foi sempre 2% acima de 

ótima e os ensaios foram realizados na trajetória de secagem do solo.  

Não foi possível a realização de ensaios com as amostras A2, A11 e A18, pois os 

mesmos, não apresentaram condições de manuseio durante o ensaio. No caso do ensaio 

A18 apenas 1 ponto da curva foi obtido.  
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Os ensaios foram realizados apenas com amostras deformadas. Estes ensaios foram 

realizados com amostras compactadas estaticamente para se obter a densidade de 

campo desejada na condição de 2% acima da umidade ótima de cada solo. A partir deste 

momento, foi realizado o ciclo de secagem da amostra para a determinação da 

permeabilidade ao ar no grau de saturação desejado.  

Após confirmada a validação da Lei de Darcy para fluidos compressíveis submetidos a 

baixos gradientes de pressão, calculou-se a permeabilidade intrínseca e a 

permeabilidade ao ar do solo.  

A Tabela 4.12 apresenta os resultados dos ensaios em função da densidade de 

compactação do solo.  

Tabela 4.12 – Resultados da permeabilidade ao ar (Ensaios A4, A12  e A14). 

Condição 
Inicial

Condição 
Final

Condição 
Inicial

Condição 
Final

Condição 
Inicial

Condição 
Final

Densidade seca do nsaio (kN/m3) 17,70 17,70 18,00 18,00 18,90 18,90

Umidade (%) 17,39 5,70 14,71 1,90 15,40 2,50

Saturação (%) 92,00 32,00 80,00 10,00 96,00 16,00

Velocidade de Fluxo (m/s) 7,28E-04 3,02E-03 2,20E-04 7,93E-04 1,76E-04 1,28E-03

Permeabilidade Intrinseca (ki) (m2) 1,27E-13 6,18E-03 4,32E-14 2,03E-13 3,80E-14 2,58E-13

Permeabilidade ao ar (ka) (m/s) 8,06E-08 3,91E-07 2,73E-08 1,28E-07 2,46E-08 1,63E-07

Ensaio A4 Ensaio A12 Ensaio A14

 

Conforme descrito no item de granulometria o solo A4 apresenta-se como SC e os solos 

A12 e A14 como CL. Observa-se que a permeabilidade ao ar do solo mais arenoso é 

maior que a permeabilidade dos solos argilosos em uma ordem de grandeza.  

Nos casos de camadas de cobertura de aterros de resíduos sólidos onde a estrutura do 

solo em geral não sobre alteração com o tempo devido a carregamentos externos e ao 

processo de deformação do solo, os fatores ambientais tais como eventos de 

precipitação ou de estiagem por um longo período afetam o comportamento do solo de 

forma sistemática e no decorrer da vida útil da camada de cobertura.  

A finalidade de avaliar a permeabilidade ao ar em função do teor de umidade e da 

saturação do solo é determinar a eficiência de retenção dos gases nos períodos secos e 

chuvosos, onde o solo do aterro de Aguazinha, pelo fato de não possuir camada vegetal, 

está condicionado aos fatores ambientais.  

A Figura 4.30 apresenta a variação da permeabilidade ao ar do solo com teor de umidade 

da amostra para os ensaios A4, A12 e A14.  
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Figura 4.30- Variação da permeabilidade ao ar em função da umidade - ensaios A4, A12 e A14 

Observa-se apesar de serem solos diferentes, o comportamento em relação à umidade é 

similar onde até certo teor de umidade não ocorre à variação da permeabilidade ao ar. A 

partir de certo teor de umidade começa a ocorrer a diminuição da permeabilidade ao ar. 

Continuando o aumento do teor de umidade a diminuição da permeabilidade ao ar ocorre 

de forma mais brusca e com variações menores do teor de umidade.  A amostra A4 (solo 

SC) apenas iniciou a diminuição da permeabilidade ao ar após o solo atingir a umidade 

ótima, enquanto que amostras A12 e A14 (solo CL) a diminuição da permeabilidade 

ocorreu quando a umidade de campo vai se aproximando a umidade ótima. Observa-se 

que para o solo CL (A12 e A14) o decréscimo de permeabilidade ao ar é maior que para 

o solo SC (A4). Por outro lado a permeabilidade ao gás diminuiu 1 ordem de grandeza 

entre o ramo seco e úmido da curva. Estes valores são compatíveis com os apresentados 

como Moon et al (2007). Maciel (2003) detectou para um solo CH uma variação de 3 

ordens de grandeza.  

Observa-se que o solo areno-argiloso (SC) apresenta a permeabilidade intrínseca na 

ordem de10-13m2 enquanto que o solo CL com presença de areia apresenta sua 

permeabilidade intrínseca variando na ordem de 10-14 a 10-13 m2 em função do teor de 

umidade do solo aproximando seus valores na ordem de 10-13 m2 para umidades acima 

da umidade ótima. Estes valores estão de acordo com os apresentados na literatura 

(MACIEL,2003; MOON et al, 2007).  

Segundo Moon et al (2007) a permeabilidade intrínseca varia de 10-9 a 10-10 cm2 

dependendo da energia de compactação. Maciel detectou variações de 4 ordens de 
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grandeza (de 10-13 a 10-17 m2) em função da densidade úmida do solo e do teor de 

umidade do solo. Este mesmo autor cita diversos autores que apresentam uma faixa de 

variação de 2 ou mais ordens de grandeza para um mesmo teor de umidade variando 

apenas a densidade do solo. A Figura 4.31 apresenta a variação da permeabilidade 

intrínseca do solo com o grau de saturação de campo para os ensaios A4, A12 e A14. 
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Figura 4.31- Variação da permeabilidade intrínseca em função do grau de saturação-Ensaio A4, A12 e A14 

A Figura 4.32 apresenta a variação da permeabilidade ao ar do solo com o grau de 

saturação da amostra para os ensaios A4, A12 e A14 
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Figura 4.32- Variação da permeabilidade ao ar em função do grau de saturação do ensaio A4, A12 e A14 
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Observando a curva do coeficiente de permeabilidade ao ar versus grau de saturação do 

solo, pode-se dizer que a saturação que o solo se encontrava influenciou na 

permeabilidade do ar. Em ambos os casos considerando os solos SC e CL sugere-se que 

a percolação do gás não sofre praticamente nenhuma influência das condições de 

saturação menores que 65%. Para a condição de grau de saturação abaixo de 65%, a 

permeabilidade ao ar mostra-se praticamente constante e com seu valor máximo para 

cada solo indicando que o tipo do solo e de sua compactação influenciam mais que o 

grau de saturação do solo. 

Observa-se que o grau de saturação em campo influenciou na permeabilidade ao ar do 

ensaio A12, onde a saturação era de 74% e não influenciou nos ensaios A4 e A14 com 

grau de saturação de 65% e 57%, respectivamente.  

A curva de permeabilidade ao ar versus grau de saturação pode ser dividida em três 

fases visíveis. Na 1ª fase (Sr < 65%) ocorrem os valores máximos de Ka para cada solo, 

indicando que graus de saturação menores que 65% não interferem na permeabilidade 

ao ar do solo, onde os principais fatores responsáveis por sua redução estariam 

relacionados a estrutura e densidade de compactação do solo. O 2º trecho da curva 

(saturação entre 65 e 75%) indica um decaimento lento da permeabilidade com a 

saturação para os 2 tipos de solos. O 3º trecho, onde Sr > 75% indica um decaimento 

mais brusco da permeabilidade em função da saturação e representa o estado ocluso de 

ar na estrutura do solo.  

A Figura 4.33 apresenta a permeabilidade ao ar do solo em função do conteúdo 

volumétrico de ar. Em relação ao conteúdo volumétrico do ar (θa) do solo, pode-se 

observar que na amostra A4 a permeabilidade ao ar começou a decrescer mais 

fortemente com θa < 9%, enquanto que nas amostras A12 e A14 este decaimento só 

ocorreu com o θa de 13,5%. Os solos apresentados correspondem a um SC (A4) e CL 

(A12 e A14) mostrando que para solos mais arenosos o fluxo de ar é maior para o 

mesmo conteúdo volumétrico de ar no solo. A queda brusca na permeabilidade do solo a 

partir de um determinado valor de θa indica que a passagem do ar pelo solo não saturado 

está relacionada com a quantidade de canais existentes (poros areados) na amostra. 

Estes valores estão de acordo com valores apresentados por Ignaitus (1999) ( 5 < θa < 

11%) e diferentes dos valores apresentados por Maciel (2003) (5 < θa < 6%). 
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Figura 4.33- Variação da permeabilidade ao ar em função do conteúdo volumétrico de ar 

4.4 SÍNTESE DOS RESULTADOS 

Neste item será apresentada uma análise descritiva dos dados obtidos em cada ensaio 

de campo, incluindo uma análise dos resultados de fluxo de CH4 e de CO2 pela camada 

de cobertura conforme descrito a seguir:  

 Ensaio A1: Realizado na cota 32,50m com dia ensolarado e temperatura ambiente 

variando entre 30 e 36ºC. A idade do resíduo depositado era de 17 meses. A 

espessura da camada de cobertura era de 0,60 m e a concentração dos gases CO2, 

CH4, H2S e O2 no contato solo-resíduo foram de 43%; 46%; 0ppm e 9,5 %, 

respectivamente e pressão máxima foi de 12 Pa. A concentração dos gases CO2, CH4, 

H2S e O2 na placa de fluxo foram de 13,5%; 9%; 0ppm e 12,90 %, respectivamente e 

a pressão foi de 0 Pa. O solo foi classificado como CL, com 60% de finos e IP de 

15%. O grau de compactação do solo foi de 86%, o desvio de umidade foi de 4,60 e 

grau de saturação de 49%. O fluxo de CH4 pela camada de cobertura foi de 24 

kg/m2.ano o que corresponde a 36m3/m2.ano. O fluxo de CO2 pela camada de 

cobertura foi de 91 kg/m2.ano o que corresponde a 51,38 m3/m2.ano. A concentração 

de O2 no contato solo-resíduo foi de 9,5% indicando uma possível entrada de ar pela 

camada. Em relação aos fluxos de CH4 e CO2, apesar da espessura da camada de 

0,60m, o solo ser do tipo CL e pressões baixas, o baixo grau de compactação e a 

baixa umidade de campo contribuíram para um fluxo relativamente alto.  
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 Ensaio A2: Realizado na cota 32,50m com dia ensolarado e temperatura ambiente 

variando entre 30 e 36ºC. A idade do resíduo depositado era de 18 meses. A 

espessura da camada de cobertura era de 0,33 m e a concentração dos gases CO2, 

CH4, H2S e O2 no contato solo-resíduo foram de 42%; 53%, 0ppm, 2,90 %, 

respectivamente e pressão máxima foi de 10 Pa. A concentração dos gases CO2, CH4, 

H2S e O2 na placa de fluxo foram de 4,4%; 0,6%; 0ppm e 17,50 %, respectivamente e 

a pressão foi nula. O solo é classificado como CL, com 55% de finos  e IP de 15%. O 

grau de compactação do solo foi de 87%, o desvio de umidade foi de 0,45 e grau de 

saturação de 62%. O fluxo de CH4 foi nulo. O fluxo de CO2 pela camada de cobertura 

foi de 21 kg/m2.ano o que corresponde a 12 m3/m2.ano. A concentração de O2 no 

contato solo-resíduo foi de 2,9% indicando que não existiu entrada de ar pela camada 

de cobertura. Em relação ao fluxo de CO2, o solo com quantidade de finos acima de 

50%, baixas pressões no contato solo-resíduo  e desvio de umidade pequeno 

contribuíram para um fluxo baixo, apesar da espessura da camada de 0,33m e baixo 

grau de compactação.  

 Ensaio A3: Realizado na cota 32,50m com dia ensolarado e temperatura ambiente 

variando entre 30 e 36ºC. A idade do resíduo depositado era de aproximadamente 18 

meses. A espessura da camada de cobertura era de 0,24 m e a concentração dos 

gases CO2, CH4, H2S e O2 no contato solo-resíduo foram de 56%; 38%; 13ppm, 3%, 

respectivamente e pressão máxima foi de 16 Pa. A concentração dos gases CO2, CH4, 

H2S e O2 na placa de fluxo foram de 19%; 7,4%;0 ppm e 14,1%, respectivamente e a 

pressão foi nula. O solo é classificado como CL, com 63% de finos e IP de 17%. O 

grau de compactação do solo foi de 89%, o desvio de umidade foi de -3,44 e grau de 

saturação de 80%. O fluxo de CH4 pela camada de cobertura foi de 14,19 kg/m2.ano o 

que corresponde a 22,00 m3/m2.ano. O fluxo de CO2 pela camada de cobertura foi de 

67,17 kg/m2.ano o que corresponde a 37,87 m3/m2.ano. Observa-se que não 

ocorreram emissões de H2S pela camada de cobertura. A concentração de O2 no 

contato solo-resíduo foi de 3,0% indicando que não existiu entrada de ar pela camada 

de cobertura. Em relação aos fluxos de CH4 e CO2, apesar do material utilizado 

possuir uma quantidade de finos acima de 50%, pressões baixas e umidade de 

campo acima da umidade ótima, a pequena espessura da camada e o baixo grau de 

compactação, contribuíram para fluxos relativamente altos.  

 Ensaio A4: Realizado na cota 32,50m com dia nublado e temperatura ambiente 

variando entre 30 e 32ºC. A idade do resíduo depositado era de aproximadamente 19 

meses. A espessura da camada de cobertura era de 0,30 m e a concentração dos 

gases CO2, CH4, H2S e O2 no contato solo-resíduo foram de 43%; 54%; 4ppm; 3,1%, 
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respectivamente e pressão máxima foi de 25 Pa. A concentração dos gases CO2, CH4, 

H2S e O2 na placa de fluxo foram de 10,2%; 6,8% 0 ppm% e 16%, respectivamente e 

a pressão foi nula. O solo foi classificado como SC, com 28 % de finos e IP de 11%. 

O grau de compactação do solo foi de 92%, o desvio de umidade foi de -0,20 e grau 

de saturação de 65%. O ensaio de permeabilidade ao ar indicou que o grau de 

saturação (65%) e conseqüentemente a umidade que o solo se encontrava em campo 

influenciou na diminuição do fluxo de gás pela camada. O fluxo de CH4 pela camada 

de cobertura foi de 14,60 kg/m2.ano o que corresponde a 22,33 m3/m2.ano. O fluxo de 

CO2 pela camada de cobertura foi de 38,47 kg/m2.ano o que corresponde a 21,69 

m3/m2.ano. Observa-se que não ocorreram emissões de H2S pela camada de 

cobertura. A concentração de O2 no contato solo-resíduo foi de 3,1% indicando que 

não existiu entrada de ar pela camada. Em relação aos fluxos de CH4 e CO2, apesar 

do material utilizado possuir umidade de campo acima da umidade ótima e as 

pressões no ensaio serem baixas e grau de compactação de 90%, a pequena 

espessura da camada, aliada ao fato do solo ser SC contribuíram para fluxos 

relativamente altos.  

 Ensaio A5: Realizado na cota 35m com dia ensolarado e temperatura ambiente 

variando entre 30 e 36ºC. A idade do resíduo depositado era de aproximadamente 3 

meses. A espessura da camada de cobertura era de 0,60 m. A concentração dos 

gases CO2, CH4, H2S e O2 no contato solo-resíduo foram de 39%; 46%; 110ppm; 2%, 

respectivamente e a variação de pressão foi de 42 a 901 Pa. A concentração dos 

gases CO2, CH4, H2S e O2 na placa de fluxo foram de 24%; 26% 0 ppm% e 10%, 

respectivamente e a pressão foi nula. O solo foi classificado como SC, com 25% de 

finos e IP de 12%. O grau de compactação do solo foi de 84%, o desvio de umidade 

foi de 4,81 e grau de saturação de 28%. O fluxo de CH4 pela camada de cobertura foi 

de 70,33 kg/m2.ano o que corresponde a 109 m3/m2.ano. O fluxo de CO2 pela camada 

de cobertura foi de 158 kg/m2.ano o que corresponde a 89 m3/m2.ano. Observa-se 

que não ocorreram emissões de H2S pela camada de cobertura. A concentração de 

O2 no contato solo-resíduo foi de 2% indicando que não existiu entrada de ar pela 

camada de cobertura. Em relação aos fluxos de CH4 e CO2, apesar do solo possuir 

uma espessura relativamente alta (0,60m), porém com baixo grau de compactação, 

ser um solo SC, as pressões no contato solo-resíduo serem altas e a umidade de 

campo está bem abaixo da umidade ótima, contribuíram para fluxos altos. Foi 

observado próximo a este ensaio surgência de lixiviado e gás, indicando a influência 

de altas pressões no contato solo-resíduo como um fator que contribui no fluxo de 

gases pela camada de cobertura.  
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 Ensaio A6: Realizado na cota 35m com dia ensolarado e temperatura ambiente 

variando entre 30 e 36ºC. A idade do resíduo depositado era de aproximadamente 3 

meses. A espessura da camada de cobertura foi de 0,52 m. A concentração dos 

gases CO2, CH4, H2S e O2 no contato solo-resíduo foram de 42%; 52%; 117ppm; 0%, 

respectivamente e a variação de pressão de 450 a 1.400Pa. A concentração dos 

gases CO2, CH4, H2S e O2 na placa de fluxo foram de 12%; 12% 0 ppm% e 15%, 

respectivamente e a variação de pressão foi de -160 a 208 Pa. O solo foi classificado 

como SC, com 32% de finos e IP de 16%. O grau de compactação do solo foi de 

82%, o desvio de umidade foi de 3,06 e grau de saturação de 39%. O fluxo de CH4 

pela camada de cobertura foi de 31 kg/m2.ano o que corresponde a 47 m3/m2.ano. O 

fluxo de CO2 pela camada de cobertura foi de 86 kg/m2.ano o que corresponde a 48 

m3/m2.ano. Observa-se que não ocorreram emissões de H2S pela camada de 

cobertura. A concentração de O2 no contato solo-resíduo foi nula, indicando que não 

existiu entrada de ar pela camada de cobertura. Em relação aos fluxos de CH4 e CO2, 

apesar do solo possuir uma espessura de 0,52m, porém com baixo grau de 

compactação, ser um solo SC, as pressões no contato solo-resíduo serem altas e a 

desvio de umidade, contribuíram para fluxos altos. Foi observado próximo a este 

ensaio surgência de lixiviado e gás, indicando a influência de altas pressões no 

contato solo-resíduo como um fator que contribui para o fluxo de gases pela camada. 

 Ensaio A7: Realizado na cota 35m com dia ensolarado e temperatura ambiente 

variando entre 30 e 36ºC. A idade do resíduo depositado era de aproximadamente 4 

meses. A espessura da camada de cobertura era de 0,61 m. A concentração dos 

gases CO2, CH4, H2S e O2 no contato solo-resíduo foram de 39%; 54%; 456ppm; 0%, 

respectivamente e a variação de pressão foi de 0 a 560 Pa. A concentração dos 

gases CO2, CH4, H2S e O2 na placa de fluxo foram de 23%; 24% 0 ppm% e 10%, 

respectivamente e a pressão foi nula. O solo foi classificado como SC, com 32% de 

finos e IP de 14%. O grau de compactação do solo foi de 82%, o desvio de umidade 

foi de 4,17 e grau de saturação de 26%. O fluxo de CH4 pela camada de cobertura foi 

de 56 kg/m2.ano o que corresponde a 87 m3/m2.ano. O fluxo de CO2 pela camada de 

cobertura foi de 132 kg/m2.ano o que corresponde a 75 m3/m2.ano. Observa-se que 

não ocorreram emissões de H2S pela camada de cobertura. A concentração de O2 no 

contato solo-resíduo foi nula, indicando que não existiu entrada de ar pela camada de 

cobertura. Em relação ao fluxo de CH4 e CO2 apesar do solo possuir uma espessura 

relativamente alta (0,61m), porém com baixo grau de compactação, ser um solo SC, 

as pressões no contato solo-resíduo serem altas e a umidade de campo estar bem 

abaixo da umidade ótima, contribuíram para fluxos altos. 
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 Ensaio A8: Realizado na cota 35m com dia ensolarado e temperatura ambiente 

variando entre 30 e 36ºC. A idade do resíduo depositado era de aproximadamente 4 

meses. A espessura da camada de cobertura era de 0,40 m. A concentração dos 

gases CO2, CH4, H2S e O2 no contato solo-resíduo foram de 38%; 43%; 2ppm; 1%, 

respectivamente e variação de pressão foi de 0 a 12 Pa. A concentração dos gases 

CO2, CH4, H2S e O2 na placa de fluxo foram de 37%; 44% 0 ppm% e 2%, 

respectivamente e variação de pressão de 3 a 29 Pa. O solo foi classificado como SC, 

com 30% de finos e IP de 11%. O grau de compactação do solo foi de 85%, o desvio 

de umidade foi de 2,89 e grau de saturação de 31%. O fluxo de CH4 pela camada de 

cobertura foi de 49 kg/m2.ano o que corresponde a 75 m3/m2.ano. O fluxo de CO2 pela 

camada de cobertura foi de 388 kg/m2.ano o que corresponde a 219 m3/m2.ano. A 

concentração de O2 no contato solo-resíduo foi de 1% indicando que não existiu 

entrada de ar pela camada de cobertura. Em relação aos fluxos de CH4 e CO2, pode-

se dizer que o fato do solo não possuir grande espessura (0,40m), ter baixo grau de 

compactação, ser um solo SC, e a umidade de campo estar bem abaixo da umidade 

ótima, contribuíram para fluxos altos. 

 Ensaio A9: Realizado na cota 35m com dia ensolarado e temperatura ambiente 

variando entre 30 e 36ºC. A idade do resíduo depositado era de aproximadamente 4 

meses. A espessura da camada de cobertura era de 0,40 m. A concentração dos 

gases CO2, CH4, H2S e O2 no contato solo-resíduo foram de 38%; 50%; 64ppm; 0%, 

respectivamente e variação de pressão foi de 390 a 2.230 Pa. A concentração dos 

gases CO2, CH4, H2S e O2 na placa de fluxo foram de 39%; 46% 0 ppm% e 2%, 

respectivamente e variação de pressão foi de 0 a 120 Pa. O solo foi classificado como 

SC, com 47% de finos e IP de 15%. O grau de compactação do solo foi de 76, o 

desvio de umidade foi de 2,01 e grau de saturação de 34%. O fluxo de CH4 pela 

camada de cobertura foi de 146 kg/m2.ano o que corresponde a 223 m3/m2.ano. O 

fluxo de CO2 pela camada de cobertura foi de 344 kg/m2.ano o que corresponde a 

194 m3/m2.ano. A concentração de O2 no contato solo-resíduo nula indicando que não 

existiu entrada de ar pela camada de cobertura. Não ocorreram emissões de H2S pela 

camada de cobertura. Em relação aos fluxos de CH4 e CO2, pode-se dizer que o fato 

os fatores que mais contribuíram para o fluxo foi o baixo grau de compactação, 

espessura de 0,40 m, solo tipo SC, e baixo grau de saturação, além de pressões no 

contato solo-resíduo bastante altas o que representaram também pressões atípicas 

na placa que contribuíram para fluxos muito altos.  

 Ensaio A10: Realizado na cota 35m com dia ensolarado e temperatura ambiente 

variando entre 30 e 36ºC. A idade do resíduo depositado era de aproximadamente 6 



Capítulo IV – Resultados e Discussões dos Ensaios  151 
 

meses. A espessura da camada de cobertura era de 0,60 m. A concentração dos 

gases CO2, CH4, H2S e O2 no contato solo-resíduo foram de 44%; 41%; 0ppm; 1,5%, 

respectivamente e variação de pressão foi de 0 a 6 Pa. A concentração dos gases 

CO2, CH4, H2S e O2 na placa de fluxo foram de 10,2%; 4,2% 0 ppm% e 13,5%, 

respectivamente e variação de pressão foi de 8 a 11 Pa. O solo foi classificado como 

CL, com 54% de finos e IP de 18%. O grau de compactação do solo foi de 96%, o 

desvio de umidade foi de 11,74 e grau de saturação de 17%. O fluxo de CH4 pela 

camada de cobertura foi de 7 kg/m2.ano o que corresponde a 10 m3/m2.ano. O fluxo 

de CO2 pela camada de cobertura foi de 57kg/m2.ano o que corresponde a 32 

m3/m2.ano. A concentração de O2 no contato solo-resíduo foi de nula, indicando que 

não existiu entrada de ar pela camada de cobertura. Em relação aos fluxos de CH4 e 

CO2, pode-se dizer os mesmos foram baixos e que vários fatores contribuíram para 

isto como o alto grau de compactação (>95%), grande espessura da camada (0,60m), 

o tipo de solo (CL com areia) e as baixas pressões no contato solo-resíduo. O solo 

estava bastante seco com a desvio de umidade na ordem de 11% e grau de 

saturação de campo de 20%, mesmo assim não ocorreu interferência destes fatores 

na baixa taxa de fluxo determinada, indicando a influência da estrutura do solo nas 

emissões dos gases. 

 Ensaio A11: Realizado na cota 35m com dia ensolarado e temperatura ambiente 

variando entre 30 e 36ºC. A idade do resíduo depositado era de aproximadamente 6 

meses. A espessura da camada de cobertura era de 0,69 m. A concentração dos 

gases CO2, CH4, H2S e O2 no contato solo-resíduo foram de 47%; 47%; 17ppm; 1%, 

respectivamente e variação de pressão foi de 0 a 6 Pa. A concentração dos gases 

CO2, CH4, H2S e O2 na placa de fluxo foram de 15%; 12% 0 ppm% e 13,5%, 

respectivamente e variação de pressão foi de 0 a 9 Pa. O solo foi classificado como 

CL, com 58% de finos e IP de 16%. O grau de compactação do solo foi de 83%, o 

desvio de umidade foi de 5,64 e grau de saturação de 37%. O fluxo de CH4 pela 

camada de cobertura foi de 44 kg/m2.ano o que corresponde a 69 m3/m2.ano. O fluxo 

de CO2 pela camada de cobertura foi de 124 kg/m2.ano o que corresponde a 70 

m3/m2.ano. A concentração de O2 no contato solo-resíduo foi de 1% indicando que 

não existiu entrada de ar pela camada de cobertura. Não ocorreram emissões de H2S 

pela camada de cobertura. Em relação ao fluxo de CH4 e CO2 apesar do solo possuir 

uma espessura relativamente alta (0,69m), solo tipo SC e as pressões no contato 

solo-resíduo serem baixas, o baixo grau de compactação e a umidade de campo 

estar bem abaixo da umidade ótima, contribuíram para fluxos altos, indicando a 

influência da estrutura do solo nas emissões dos gases. 
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 Ensaio A12: Realizado na cota 35m com dia nublado e temperatura ambiente 

variando entre 30 e 32ºC. A idade do resíduo depositado era de aproximadamente 8 

meses. A espessura da camada de cobertura era de 0,38 m e a concentração dos 

gases CO2, CH4, H2S e O2 no contato solo-resíduo foram de 44%; 47%; 28pm; 0,3%, 

respectivamente e pressão máxima foi de 87 Pa. A concentração dos gases CO2, CH4, 

H2S e O2 na placa de fluxo foram de 0,8%; 0,4% 0 ppm% e 20,6%, respectivamente e 

a pressão foi de 8 Pa. O solo foi classificado como CL, com 55% de finos e IP de 

16%. O grau de compactação do solo foi de 99%, o desvio de umidade foi de 2,91 e 

grau de saturação de 74%. O ensaio de permeabilidade ao ar indicou que o grau de 

saturação de campo (74,31%) e conseqüentemente a umidade que o solo se 

encontrava em campo influenciou na  não ocorrência de fluxo de gás pela camada. A 

concentração de O2 no contato solo-resíduo foi menor que 1% indicando que não 

existiu entrada de ar pela camada de cobertura. Não ocorreram emissões de H2S pela 

camada de cobertura. Os fluxos de CH4 e de CO2 pela camada de cobertura foram 

nulos. Observa-se que vários fatores contribuíram para a ocorrência nula de fluxo 

pela camada como o tipo de solo, grau de compactação e umidade próximo da 

umidade ótima. A camada possuía pequena espessura (0,38m) e este fato não foi 

relevante na determinação do fluxo e indicando a grande influência da estrutura do 

solo e do grau de saturação na não emissão de gases pela camada de cobertura.  

 Ensaio A13: Realizado na cota 35m com dia ensolarado e temperatura ambiente 

variando entre 30 e 36ºC. A idade do resíduo depositado era de aproximadamente 8 

meses. A espessura da camada de cobertura era de 0,36 m. A concentração dos 

gases CO2, CH4, H2S e O2 no contato solo-resíduo foram de 41%; 51%; 39ppm; 1%, 

respectivamente e variação de pressão foi de -84 a -74 Pa. A concentração dos gases 

CO2, CH4, H2S e O2 na placa de fluxo foram de 0,8%; 0,5% 0 ppm% e 20,6%, 

respectivamente e variação de pressão foi de 0 a 94 Pa. O solo foi classificado como 

SC, com 48% de finos e IP de 13%. O grau de compactação do solo foi de 90%, o 

desvio de umidade foi de 8,12 e grau de saturação de 32%. Os fluxos de CH4 e de 

CO2 pela camada de cobertura foram nulos. A concentração de O2 no contato solo-

resíduo foi menor que 1%, indicando que não existiu entrada de ar pela camada de 

cobertura. Não ocorreram emissões de H2S pela camada de cobertura. Observa-se 

neste ensaio a influência da pressão negativa no contato solo-resíduo durante todo o 

ensaio, que pode ter gerado um fluxo inverso, aliado ao alto grau de compactação do 

solo impediu a ocorrência de fluxo de gases pela camada de cobertura. 

 Ensaio A14: Realizado na cota 35m com dia nublado e temperatura ambiente 

variando entre 30 e 32ºC. A idade do resíduo depositado era de aproximadamente 9 
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meses. A espessura da camada de cobertura era de 0,48 m. A concentração dos 

gases CO2, CH4, H2S e O2 no contato solo-resíduo foram de 15%; 18%; 4ppm; 15%, 

respectivamente e variação de pressão foi de 0 a 9 Pa. A concentração dos gases 

CO2, CH4, H2S e O2 na placa de fluxo foram de 10%; 7,6%, 0 ppm% e 16,3%, 

respectivamente e variação de pressão foi de 0 a 8 Pa. O solo foi classificado como 

CL, possuindo 52% de finos e IP de 15%. O grau de compactação do solo foi de 

104%, o desvio de umidade foi de 5,86 e grau de saturação de 57%. O fluxo de CH4 

pela camada de cobertura foi de 25 kg/m2.ano o que corresponde a 38 m3/m2.ano. O 

fluxo de CO2 pela camada de cobertura foi de 67 kg/m2.ano o que corresponde a 38 

m3/m2.ano. Não ocorreram emissões de H2S pela camada de cobertura. A 

concentração de O2 no contato solo-resíduo foi de 15% indicando que existiu entrada 

de ar pela camada de cobertura. Em relação ao fluxo de CH4 e CO2, apesar do solo 

possuir uma espessura relativamente alta (0,48m), solo tipo CL, as pressões no 

contato solo-resíduo serem baixas e alto grau de compactação (> 100%) ocorreram 

fluxo de gás pela camada. A existência de concentrações de O2 na ordem de 10% 

aliado ao fato de baixas concentrações dos gases CO2 e CH4 no contato solo-resíduo 

sugerem a presença de fissuras no solo que podem ter criado regiões de fluxo 

preferencial de gás.  

 Ensaio A15: Realizado na cota 35m com dia nublado e temperatura ambiente 

variando entre 30 e 32ºC. A idade do resíduo depositado era de aproximadamente 10 

meses. A espessura da camada de cobertura era de 0,41 m. A concentração dos 

gases CO2, CH4, H2S e O2 no contato solo-resíduo foram de 23,5%; 27%; 3ppm; 9%, 

respectivamente e variação de pressão foi de 0 a 3.830 Pa. A concentração dos 

gases CO2, CH4, H2S e O2 na placa de fluxo foram de 1%; 0%, 0 ppm% e 20,3%, 

respectivamente e variação de pressão foi de 0 a 10 Pa. O solo foi classificado como 

SC, possuindo 42% de finos e IP de 16%. O grau de compactação do solo foi de 96%, 

o desvio de umidade foi de 3,46 e grau de saturação de 55%. Apesar das altas 

pressões no contato solo-resíduo, os fluxos de CH4 e CO2, pela camada de cobertura 

foram nulos. Não ocorreram emissões de H2S pela camada de cobertura. A 

concentração de O2 na placa de 9,3% pode indicar a presença de fissuras no solo ou 

que a vedação da placa não estava perfeita ocorrendo entrada de ar atmosférico. 

Este fato pode indicar que ocorreu entrada de ar pela placa o que impediu a leitura 

correta dos gases.  

 Ensaio A18: Realizado na cota 35m com dia ensolarado e temperatura ambiente 

variando entre 30 e 36ºC. A idade do resíduo depositado era de aproximadamente 16 

meses. A espessura da camada de cobertura era de 0,39 m. A concentração dos 



Capítulo IV – Resultados e Discussões dos Ensaios  154 
 

gases CO2, CH4, H2S e O2 no contato solo-resíduo foram de 17%; 15%; 10ppm; 12%, 

respectivamente e variação de pressão foi de 0 a 16 Pa. A concentração dos gases 

CO2, CH4, H2S e O2 na placa de fluxo foram de 9%; 3%, 0 ppm% e 15,2%, 

respectivamente e variação de pressão foi de 0 a 12 Pa. O solo foi classificado como 

SC, com 30% de finos e IP de 12%. O grau de compactação do solo foi de 83%, o 

desvio de umidade foi de 8,06 e grau de saturação de 19%. O fluxo de CH4 pela 

camada de cobertura foi de 15 kg/m2.ano o que corresponde a 24 m3/m2.ano. O fluxo 

de CO2 pela camada de cobertura foi de 89 kg/m2.ano o que corresponde a 50 

m3/m2.ano. Não ocorreram emissões de H2S pela camada de cobertura. A 

concentração de O2 no contato solo-resíduo foi de 12% indicando entrada de ar pela 

camada de cobertura. Em relação aos fluxos de CH4 e CO2, a existência de fluxos 

relativamente alto ocorreu devido à baixa compactação do solo, tipo de solo SC, baixo 

teor de umidade e grau de saturação. A existência de concentrações de O2 na ordem 

de 10% aliado ao fato de baixas concentrações dos gases CO2 e CH4 no contato solo-

resíduo indicam a presença de fissuras no solo que podem ter criado regiões de fluxo 

preferencial de gás.  

 Ensaio A19: Realizado na cota 35m com dia ensolarado e temperatura ambiente 

variando entre 30 e 36ºC. A idade do resíduo depositado era de aproximadamente 16 

meses. A espessura da camada de cobertura era de 0,39 m. A concentração dos 

gases CO2, CH4, H2S e O2 no contato solo-resíduo foram de 17%; 15%; 10ppm; 12%, 

respectivamente e variação de pressão foi de 0 a 16 Pa. A concentração dos gases 

CO2, CH4, H2S e O2 na placa de fluxo foram de 11%; 9%, 6 ppm% e 15,2%, 

respectivamente e variação de pressão foi de 0 a 12 Pa. O solo é classificado como 

SC, com 35% de finos e IP de 12%. O grau de compactação do solo foi de 80%, o 

desvio de umidade foi de 4,82 e grau de saturação de 22%. O fluxo de CH4 pela 

camada de cobertura foi de 32 kg/m2.ano o que corresponde a 49 m3/m2.ano. O fluxo 

de CO2 pela camada de cobertura foi de 86 kg/m2.ano o que corresponde a 48 

m3/m2.ano. Ocorreu uma pequena emissão de H2S pela camada de cobertura. A 

concentração de O2 no contato solo-resíduo foi de 12%, indicando entrada de ar pela 

camada de cobertura. Em relação aos fluxos de CH4 e CO2 a existência de fluxos 

reativamente altos ocorreu devido à baixa compactação do solo, tipo de solo, baixo 

teor de umidade e grau de saturação. A existência de concentrações de O2 na ordem 

de 10% aliado ao fato de baixas concentrações dos gases CO2 e CH4 no contato solo-

resíduo indicam a presença de fissuras no solo que podem ter criado regiões de fluxo 

preferencial de gás.  
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 Ensaio A20: Realizado na cota 35m com dia ensolarado e temperatura ambiente 

variando entre 30 e 36ºC. A idade do resíduo depositado era de aproximadamente 16 

meses. A espessura da camada de cobertura era de 0,54 m. A concentração dos 

gases CO2, CH4, H2S e O2 no contato solo-resíduo foram de 29,5%; 40%; 0ppm; 7%, 

respectivamente e variação de pressão foi de 0 a 16 Pa. A concentração dos gases 

CO2, CH4, H2S e O2 na placa de fluxo foram de 10,2%; 7,6%, 0 ppm% e 15,6%, 

respectivamente e variação de pressão foi de 0 a 9 Pa. O solo foi classificado como 

CL, com 52% de finos e IP de 14%. O grau de compactação do solo foi de 89%, o 

desvio de umidade foi de 9,81 e grau de saturação de 17%. O fluxo de CH4 pela 

camada de cobertura foi de 15 kg/m2.ano o que corresponde a 24 m3/m2.ano. O fluxo 

de CO2 pela camada de cobertura foi de 53 kg/m2.ano o que corresponde a 30 

m3/m2.ano. Não correu emissão de H2S pela camada de cobertura. A concentração de 

O2 no contato solo-resíduo foi de 7% indicando entrada de ar pela camada de 

cobertura que podem ter criado regiões de fluxo preferencial de gás. Em relação ao 

fluxo de CH4 e CO2, a existência de fluxo relativamente alto ocorreu devido à baixa 

compactação do solo, tipo de solo CL, baixo teor de umidade e grau de saturação.  

 Ensaio A21: Realizado na cota 35m com dia ensolarado e temperatura ambiente 

variando entre 30 e 36ºC. A idade do resíduo depositado era de 16 meses. A 

espessura da camada de cobertura era de 0,54 m. A concentração dos gases CO2, 

CH4, H2S e O2 no contato solo-resíduo foram de 29,5%; 40%; 0ppm; 7%, 

respectivamente e variação de pressão foi de 0 a 16 Pa. A concentração dos gases 

CO2, CH4, H2S e O2 na placa de fluxo foram de 15,5%; 10,6%, 0 ppm% e 12,1%, 

respectivamente e variação de pressão foi de -3 a 6 Pa. O solo foi  classificado como 

CL, com 57% de finos e IP de 14%. O grau de compactação do solo foi de 82%, o 

desvio de umidade foi de 14 e grau de saturação de 8,45%. O fluxo de CH4 pela 

camada de cobertura foi de 26 kg/m2.ano o que corresponde a 39 m3/m2.ano. O fluxo 

de CO2 pela camada de cobertura foi de 99 kg/m2.ano o que corresponde a 56 

m3/m2.ano. Não correu emissão de H2S pela camada de cobertura. A concentração de 

O2 no contato solo-resíduo foi de 7%, indicando entrada de ar pela camada de 

cobertura que pode ter criado regiões de fluxo preferencial de gás. Em relação aos 

fluxos de CH4 e CO2, a existência de fluxos relativamente altos ocorreu devido à baixa 

compactação do solo, tipo de solo SC, baixo teor de umidade e grau de saturação.  
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5) CAPITULO V- ANÁLISE DOS RESULTADOS  

5.1 INTRODUÇÃO  

Neste capítulo serão apresentadas as considerações sobre os resultados dos ensaios por 

faixa de fluxo, o mapeamento das emissões de CH4 e CO2 e a contribuição das emissões 

de CH4 pela camada de cobertura para a atmosfera e analisados os fatores que afetam a 

retenção dos gases pela camada de cobertura referente ao intervalo de tempo 

considerado neste trabalho de pesquisa.  

Os resultados e as análises serão apresentados apenas em função do metano (CH4), 

pois os comportamentos do CH4 e CO2 são similares. A Figura 5.1 apresenta os 

resultados de fluxo obtidos em cada um dos ensaios realizados, onde se observa que o 

fluxo de CO2 para todos os ensaios são maiores que o fluxo de CH4.  
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Figura 5.1- Comparação entre o fluxo de CH4 e CO2 (kg/m2.ano) por ensaio 

 

5.2 FLUXO DE CH4 

Tendo em vista a grande diversificação das condições locais de cada ensaio, os valores 

de fluxo de CH4 variaram entre 0 e 146 kg/m2.ano (0 a 227 m3/m2.ano) o que representa 

992,80 toneladas/ano de emissões pela camada de cobertura. 

A seguir é apresentada uma análise quantitativa do fluxo, dividindo-se por faixas de 

valores cinco emissões, desde o fluxo nulo até os valores máximos.  
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5.2.1 Análise Quantitativa 

a) Fluxo de CH4 nulo – ensaios: A2, A12, A13 e A15 

Quatro ensaios realizados não apresentaram emissões de gases pela camada de 

cobertura que são os ensaios A2, A12, A13 e A15. Estes ensaios possuem em comum o 

alto grau de compactação do solo ( entre 87 e 99%), pressões abaixo de 100 Pa, solo 

com % de finos variando entre 42 e 55% e grau de saturação maior que 50%. A 

espessura da camada foi relativamente pequena (0,33 a 0,41 m) indicando que a 

espessura não foi um fator determinante na retenção dos gases. As exceções são os 

ensaios A13 e A15. Para o solo do ensaio A12 foi realizado o ensaio de permeabilidade 

ar em laboratório e o resultado indicou a influencia do grau de saturação de campo no 

fluxo de CH4 pela camada de cobertura. O ensaio A13 apresenta pressões no contato 

solo-resíduo negativas que indica um fluxo inverso. O ensaio A15 indica a entrada de ar 

na placa conforme explicado detalhadamente no Capítulo 4. De uma forma geral pode-se 

dizer que para locais com solos com % de finos próximo a 50%, pressões no contato 

solo-resíduo pequenas o grau de compactação acima de 90% e grau de saturação acima 

de 50% influenciam na redução das emissões de gases para a atmosfera. A espessura 

da camada não é um fator relevante para redução das emissões para as condições 

acima citadas. A Tabela 5.1 apresenta os valores das variáveis analisadas e o valor do 

fluxo de CH4 em kg/m2ano para esta faixa de fluxo.  

Tabela 5.1 – Resumo dos ensaios – fluxo nulo  

ENSAIO
Grau de 

Compactação 
(%)

Grau de 
Saturação 

(%)

Espessura 
da camada 

(m)

% Finos 
(USCS)

Pressão Contato 
solo-lixo (Pa)

Concentração de 
O2 (%) contato 

solo-lixo

Fluxo pela 
camada 

(kg/m2.ano)
A 2 87 62 0,33 55 10 2,9 0
A 12 99 74 0,38 55 87 0,3 0
A 13 90 32 0,36 48 -84 1,0 0
A 15 96 55 0,41 42 3830 9,0 0

 

b) Fluxo de CH4  até 20 Kg/m2.ano – Ensaios: A3, A4, A10, A18 e A20 

Cinco ensaios realizados apresentaram fluxo de CH4 até 20 kg/m2.ano que são os 

ensaios A3, A4, A10, A18 e A20. Estes ensaios possuem em comum pressões no contato 

solo-resíduo menores que 100 Pa e grau de compactação acima de 89% com exceção 

do ensaio A18. Observa-se que o ensaio A10 possuiu o menor fluxo (7 kg/m2.ano) e a 

maior espessura da camada (0,60m), maior grau de compactação (96%) e a 

concentração de O2 no contato solo-resíduo foi próximo a zero (0) indicando que não 

existia fissura na camada e solo tipo CL com 54 % de finos. Os ensaios A3 e A4 

possuíram fluxo de 14 kg/m2.ano, espessura da camada entre 0,24 e 0,30m, grau de 
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compactação de 89 e 92%, solo tipo CL e SC com 63 e 28% de finos, concentração de 

O2 no contato solo-resíduo foi próximo a zero (0) e grau de saturação de 85 e 65%, 

respectivamente. No ensaio A4 foi realizada a medição da permeabilidade ao ar em 

laboratório que indicou a influência da saturação no fluxo de gás pela camada. Os 

ensaios A18 e A20 possuíram fluxo de 15 kg/m2.ano, porém como em A20 a 

concentração dos gases no contato solo-resíduo é na ordem de 2,7 vezes (15% e 40%, 

respectivamente) existe uma maior disponibilidade de CH4 no meio . Estes ensaios 

possuem em comum a mesma faixa de grau de compactação, baixas pressões no 

contato solo-resíduo, baixas umidades e saturação de campo e concentração de O2 no 

contato solo-resíduo de 7 e 12%, respectivamente. A diferença entre estes ensaios 

correspondem ao % de finos dos solos (30 e 57%,) e a espessura da camada (0,39 e 

0,54 m).  

Comparando-se os ensaios A18 e A20 com os ensaios A3 e A4, apesar de emitem a 

mesma faixa de CH4, pode-se dizer que a diferença encontra-se na espessura da 

camada (0,24 e 0,30m), grau de compactação de 89 e 92% e grau de saturação em 

campo, enquanto que os ensaios A18 e A20 possuíam maiores espessuras, menores 

grau de compactação e saturação no valor de 19 e 22%.  

Estes resultados indicam que o fluxo de gases pela camada de cobertura foi influenciado 

pelo grau de saturação do solo (> 65%), pelo grau de compactação (> 90%) e a possível 

a existência de fissuras no solo aumentou o fluxo de gases pela camada de cobertura. 

Neste caso, a espessura da camada e o tipo de solo são fatores secundários para 

emissão de fluxo de CH4 considerando a situação acima citada.  

A Tabela 5.2 apresenta os valores das variáveis analisadas e o valor do fluxo de CH4 em 

kg/m2ano para esta faixa de fluxo.  

Tabela 5.2 – Resumo dos ensaios – fluxo até 20 kg/m2.ano 

ENSAIO
Grau de 

Compactação 
(%)

Grau de 
Saturação 

 (%)

Espessura 
da camada 

(m)

% Finos 
(USCS)

Pressão 
Contato solo-

lixo (Pa)

Concentração de 
O2 (%) contato 

solo-lixo

Fluxo pela 
camada 

(kg/m2.ano)
A 10 96 17 0,60 54 11 1,5 7
A 3 89 80 0,24 63 16 3,0 14
A 4 92 65 0,30 28 25 3,1 14
A 18 83 19 0,39 30 16 12,0 15
A 20 89 17 0,54 52 16 7,0 15

 

c) Fluxo de CH4 entre 20 e 40 kg/m2.ano – ensaios: A1, A6, A14, A19 e A21 

Cinco ensaios realizados apresentaram fluxo entre 20 e 40 kg/m2.ano que são os ensaios 

A1, A6, A14, A19 e A21. Estes ensaios em geral apresentaram baixo grau de 
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compactação (exceção ensaio A14 com GC = 104%), espessura da camada variando de 

0,39 a 0,60 m e concentração de O2 no contato solo-resíduo entre 7 e 15 (exceção ensaio 

A6) e pressões abaixo de 100 Pa (exceção A6). O solo variou entre SC e CL com 32 a 

60% de finos e grau de saturação entre 8 e 57%. Para o solo do ensaio A14 foi realizado 

o ensaio de permeabilidade ao ar em laboratório e o resultado indicou que o grau de 

saturação de campo (57%) não influenciou no fluxo de CH4 pela camada de cobertura.  

A Tabela 5.3 apresenta os valores das variáveis analisadas e o valor do fluxo de CH4 em 

kg/m2ano para esta faixa de fluxo. Nesta Tabela observa-se que no mínimo cada ensaio 

possui dois fatores que contribuíram para o fluxo. O ensaio A1 possui baixo grau de 

compactação e alta concentração de O2 no contato solo-resíduo. O ensaio A6 possui 

baixo grau de compactação e alta pressão no contato solo-resíduo. O ensaio A14 apesar 

de possuir grau de compactação de 104%, possui alta concentração de O2 no contato 

solo-resíduo o que indica a existência de fissuras no solo. Os ensaios A19 e A21 

possuem baixo grau de compactação, baixo grau de saturação e alta concentração de O2 

no contato solo-resíduo. A espessura da camada do ensaio A19 foi de 0,39 e do ensaio 

foi de A21 0,54m, enquanto que o fluxo foi 32 e 26 kg/m2.ano, respectivamente. Os 

maiores fluxo ocorreram nos ensaios A6 e A19 onde os solos eram SC com 32 e 35% de 

finos e o grau de compactação variando entre 80 e 82%, respectivamente.  

Em geral, em relação ao fluxo de gases pela camada de cobertura os resultados dos 

ensaios indicam que: a existência de fissuras no solo aumenta o fluxo de gases pela 

camada de cobertura; todos os solos nesta faixa de fluxo apresentaram baixo grau de 

compactação e saturação, com exceção do ensaio A14; solos com maior espessura e % 

de finos apresentaram fluxos menores.  

Tabela 5.3 – Resumo dos ensaios – fluxo entre 20 e 40 kg/m2.ano 

ENSAIO
Grau de 

Compactação 
(%)

Grau de 
Saturação 

 (%)

Espessura 
da camada 

(m)

% Finos 
(USCS)

Pressão 
Contato solo-

lixo (Pa)

Concentração de 
O2 (%) contato 

solo-lixo

Fluxo pela 
camada 

(kg/m2.ano)
A 1 86 49 0,60 60 12 9,5 24
 A14 104 57 0,48 52 8 15,0 25
A 21 82 8 0,54 57 16 7,0 26
A 6 82 39 0,52 32 1400 0,0 31
A 19 80 22 0,39 35 16 12,0 32

 

d) Fluxo de CH4 entre 40 e 70 kg/m2.ano – ensaios: A5, A7, A8 e A11 

Cinco ensaios realizados apresentaram fluxo até 70 kg/m2.ano que correspondem aos 

ensaios A5, A7, A8 e A11. Estes ensaios possuem em comum baixos graus de 

compactação (82 a 85%) e saturação do solo ( entre 26 e 37%), baixas concentrações de 
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O2 no contato solo-resíduo. A espessura da camada variou de 0,40 a 0,69 m e o solo foi 

classificado com SC com % de finos entre 25 e 32% (exceção para o ensaio A11 com % 

finos de 58%). Os maiores fluxos ocorreram os ensaio A5 e A7 que possuíram pressões 

no contato solo-resíduo de 560 e 901 Pa respectivamente. O ensaio A11 possuiu o 

menor fluxo (44 kg/m2.ano) para esta faixa de ensaios e era o solo que apresentou maior 

espessura (0,69m) e maior % de finos (58%).  

Em geral, pode-se dizer que os resultados do fluxo de gases pela camada de cobertura 

indicam que: todos os solos nesta faixa de fluxo apresentaram baixos graus de 

compactação e saturação; ensaios com altas pressões no contato solo-resíduo 

apresentaram maiores fluxos; espessura da camada variando entre 0,40 e 0,61 m não 

representou uma diminuição no valor do fluxo; solos com maior % de finos apresentaram 

menores fluxos. Estes resultados sugerem que o baixo grau de compactação e baixo 

grau de saturação são os fatores que mais contribuem para o aumento do fluxo de gases 

pela camada.  

A Tabela 5.4 apresenta os valores das variáveis analisadas e o valor do fluxo de CH4 em 

kg/m2.ano para esta faixa de fluxo.  

Tabela 5.4 – Resumo – fluxo entre 40 e 70 kg/m2.ano 

ENSAIO
Grau de 

Compactação 
(%)

Grau de 
Saturação 

 (%)

Espessura 
da camada 

(m)

% Finos 
(USCS)

Pressão 
Contato solo-

lixo (Pa)

Concentração de 
O2 (%) contato 

solo-lixo

Fluxo pela 
camada 

(kg/m2.ano)
A 11 83 37 0,69 58 6 1,0 44
A 8 85 31 0,40 30 12 1,0 49
A 7 82 26 0,61 32 560 0,0 56
A 5 84 28 0,60 25 901 2,0 70

 

e) Fluxo de CH4 maior que 100 kg/m2.ano – ensaio: A9 

Apenas um ensaio apresentou fluxo maior que 100 kg/m2.ano e corresponde ao ensaio 

A9. No local do ensaio A9 a camada possui uma espessura de 0,40m, o solo é do tipo SC 

com 47% de finos, o grau de compactação foi de 76%, o solo encontrava-se com 

saturação de 34% e as pressões no contato solo-resíduo foram altas (variando entre 390 

a 2.230 Pa) e a concentração de oxigênio foi baixa (0%). Este ensaio foi o apresentou o 

menor grau de compactação dos 19 ensaios estudados. O seu resultado 

comparativamente com os demais indica a forte influência do grau de compactação e de 

grandes pressões no contato solo-resíduo no fluxo de gases pela camada de cobertura. A 

Tabela 5.5 apresenta os valores das variáveis analisadas e o valor do fluxo de CH4 em 

kg/m2ano para este de fluxo.  
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Tabela 5.5 – Resumo dos ensaios – Fluxo maior que 100 kg/m2.ano 

ENSAIO
Grau de 

Compactação 
(%)

Grau de 
Saturação 

 (%)

Espessura 
da camada 

(m)

% Finos 
(USCS)

Pressão 
Contato solo-

lixo (Pa)

Concentração de 
O2 (%) contato 

solo-lixo

Fluxo pela 
camada 

(kg/m2.ano)
A 9 76 34 0,40 47 2230 0,0 146  

5.2.2 Análise Qualitativa 

Esta análise teve como objetivo avaliar o desempenho da camada de cobertura em 

diferentes locais, procurando-se observar as diferenças de fluxo entre os ensaios 

realizados no mesmo período ou que apresentassem alguma condição similar, como por 

exemplo, surgência de lixiviado e gás próximo aos ensaios ou ensaios realizados no 

mesmo dia.  

Os ensaios A5 e A6 foram realizados com 15 dias de diferença e em ambos observou-se 

a surgência de lixiviado e gás. O fluxo de A5 é 2 vezes maior que o fluxo de A6, embora a 

concentração de CH4 no contato solo-resíduo em A6 seja maior. Observando a planilha 

detalhada do ensaio (Anexo I) as pressões no contato solo-resíduo sempre foram altas e 

positivas para ambos os ensaios, sendo as pressões do ensaio A6 maiores que as 

pressões no ensaio A5. O comportamento da pressão na placa de fluxo foi distinto, 

enquanto no ensaio A5 as pressões foram nulas, no ensaio A6 as pressões oscilaram 

entre positiva e negativa em uma faixa relativamente alta (-160 e 208 Pa). A espessura 

da camada de solo em A6 é menor que em A5, porém o percentual de finos e a umidade 

de campo são maiores. O grau de compactação nos 2 ensaios se encontra na mesma 

faixa. A comparação entre estes dois ensaios indica que enquanto o ensaio A5 apenas 

ocorria o fluxo ascendente do gás e a surgência de lixiviado e gás nas proximidades era 

uma situação relativamente recente que ainda não tinha contribuído para umedecer o 

solo, no ensaio A6 observamos um comportamento atípico de pressões negativas na 

placa e um grau de saturação maior que o ensaio A8. Em ambos os casos o grau de 

saturação ainda era bastante baixo o que provavelmente não interferiu no fluxo pela 

camada.  

Comparando-se os ensaios A8 e A9 observa-se que o fluxo em A9 é cerca de 3 vezes 

maior que o fluxo em A8. Estes ensaios possuem várias características em comum como 

a espessura de 0,40 m, solos SC com baixo IP e umidade do solo no campo bem abaixo 

da umidade ótima, com grau de saturação na faixa de 35%. O ensaio A9 (47%) apresenta 

um percentual de finos maior que o ensaio A8 (30%), porém a grande diferença entre 

estes dois ensaios refere-se a pressão dos gases no contato solo-resíduo. A pressão no 

ensaio A8 é baixa, enquanto que no ensaio A9 apresenta um variação sempre positiva 

entre 390 e 2.230 Pa, indicando claramente que as pressões no contato solo-resíduo 
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interferem no fluxo do gás em camadas de cobertura de aterros de resíduos sólidos, 

principalmente quando seus valores são bastante altos.  

Comparando-se os ensaios A18 e A19 observa-se que o fluxo no A19 é 2,13 vezes maior 

que o fluxo em A18. Estes ensaios possuem várias características em comum como a 

espessura de 0,39 m, solos SC com aproximadamente 30 a 35% de finos, baixo IP e 

umidade de campo bem abaixo da umidade ótima, com grau de saturação na faixa de 

20% para ambos os ensaios.  

Comparando-se os ensaios A20 e A21 observa-se que o fluxo A21 foi 1,7 vezes maior 

que o fluxo de A20. Estes ensaios possuem a mesma espessura de solo (0,54 m), solos 

CL com 57% de finos, e umidade de campo bem abaixo da umidade ótima com grau de 

saturação na faixa de 20%. A diferença entre estes ensaios corresponde ao grau de 

compactação da amostra que passa de 89 a 82% do menor fluxo para o maior fluxo, 

indicando a influência da densidade do solo na emissão de gases pela camada de 

cobertura. 

De maneira geral, observa-se a diminuição das emissões devido à existência da camada 

de cobertura. Os ensaios A-8 e A-9 apresentam valores bastante atípicos, pois 

apresentam emissões de gases para a atmosfera bastante alta. Em contrapartida, 

existem locais da célula que a emissão foi nula. Estas variações indicam a importância de 

um mapeamento da área, pois como o ensaio é pontual, pode apenas estar 

representando a condição local. 

Em relação aos ensaios de DMPC pode-se dizer que quando se analisa os resultados 

das concentrações de CH4, CO2 e O2 com o tempo de disposição do resíduo, os 

resultados sugerem que o resíduo depositado na Célula encontra-se na fase de 

decomposição metanogênica, conforme indicado na Figura 5.2.  
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Figura 5.2- Concentração dos gases CH4 e CO2 pelo tempo de disposição dos resíduos (cota 35) 

 

5.2.3 Comparação das Emissões de CH4 pela Camada de Cobertura e Drenos 

Conforme apresentado no Capítulo 4, as emissões de CH4 para a atmosfera pela camada 

de cobertura foram de 2.807 ton/ano e pelos drenos foram de 10.505 ton/ano, o que em 

termos percentuais representa 22% e 78% respectivamente.  

Medidas simples como uma melhor compactação do solo, colocação de cobertura vegetal 

e instalação de “flares” para a queima do biogás que saem dos drenos poderiam ser 

medidas baratas e rápidas a serem adotadas para a redução das emissões de CH4 para 

a atmosfera devido ao aterro de resíduos sólidos.  

A utilização do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) do Protocolo de Kioto para 

a comercialização de créditos de carbono por meio dos certificados de emissão reduzidas 

(CERs) poderia ser uma maneira eficaz para obtenção de recursos financeiros extras 

para aplicação na melhoria da qualidade ambiental, das condições de operação e 

manutenção do aterro, programas de coleta seletiva no Município e na melhoria da 

qualidade de vida da população do entorno da área do aterro, além de reduzir a poluição 

do ar causada pela emissão do CH4 para a atmosfera. 

Considerando que o CH4 seja 21 vezes mais prejudicial que o dióxido de carbono 

equivalente (CO2e) no aprisionamento de calor na atmosfera, transformando o CH4 em 

unidade de CO2e sua contribuição para o efeito estufa é de 58.947 toneladas de CO2e 

por ano pela camada de cobertura e 220.605 toneladas de CO2e por ano pelos drenos.  
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5.3 MAPEAMENTO DAS EMISSÕES  

A medição das emissões dos gases pelo ensaio de placa de fluxo fornece uma 

informação pontual. Para a utilização destes dados de uma forma mais abrangente torna-

se necessário a utilização da técnica de interpolação para mapear o fluxo e, 

conseqüentemente, estimar as emissões para uma área maior. 

Nesta pesquisa o mapeamento das emissões de CH4 e CO2 foi realizado por meio da 

técnica de interpolação de dados com o software Surfer 8 e a interpolação Kriggiana, 

utilizando-se todos os ensaios realizados na cota 35 (A5 a A21), que correspondem à 

cota final do aterro.  

A Figura 5.3 apresenta as curvas de isofluxo de CH4 obtidas a partir dos valores do fluxo 

para cada ensaio de placa e a localização destes ensaios. A Figura 5.4 apresenta o 

mapeamento do fluxo em 3D.  

 

 
Figura 5.3-  Isocurvas de fluxo de CH4 (kg/m2.ano) 
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Figura 5.4- Imagem tridimensional do fluxo de CH4 (kg/m2.ano) 

As isocurvas de menor valor de fluxo de CH4 e de CO2 pela camada de cobertura 

encontram-se no centro do aterro próximo aos drenos D-6 e D-7, formando uma região 

de maior retenção de CH4 e conseqüentemente maior eficiência da camada de cobertura. 

Os ensaios que representam esta faixa de fluxo são A12, A13 e A15. Esta região 

corresponde aos ensaios onde foram determinados os maiores graus de compactação do 

solo e correspondem a área de maior tráfego de equipamentos (carros e caminhões) na 

Célula.  

As isocurvas de maior valor de fluxo de CH4 pela camada de cobertura encontram-se  

nas extremidades do aterro próximo aos drenos D-1, D-2 e D-3 referente aos ensaios A5, 

A6, A7 e A9 e próximos aos drenos D-14, D-15 e D-16, referente aos ensaios A11, A18 e 

A19, respectivamente, diminuindo no sentido do centro da Célula nº 1. O ponto atípico 

encontrado corresponde ao ensaio A9, que apresentou o menor grau de compactação 

(76%) dos ensaios realizados. A ocorrência de picos fluxo foi observada em vários 

estudos realizados (ABICHOU et al, 2006, CHANTON et al, 2007 e MACIEL, 2003). 

CHATON et al (2007) também observou maiores fluxos nas extremidades do aterro.  

Em relação ao mapeamento de emissões de CO2, a Figura 5.5 apresenta as curvas de 

isofluxo em kg/m2.ano com a localização dos drenos e dos ensaios de placa realizados. A 

Figura 5.6 apresenta o mapeamento do fluxo em 3D.  

Em relação ao fluxo de CO2 pela camada de cobertura pode-se dizer que dizer que a 

intensidade do fluxo dividiu a área em duas zonas. A primeira zona refere-se ao fluxo de 
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até 100 kg/m2.ano e correspondente aos ensaios (A6, A10, A14, A18, A19, A20 e A21). 

Nesta área a camada de cobertura era mais antiga. A área com fluxo maior que 100 

kg/m2.ano correspondente aos demais ensaios.  

 
Figura 5.5-  Isocurvas de fluxo de CO2 (kg/m2.ano) 
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Figura 5.6- Imagem tridimensional do fluxo de CO2 (kg/m2.ano) 

 

5.4 RETENÇÃO DO BIOGÁS PELA CAMADA DE COBERTURA  

A partir das informações obtidas nos ensaios de placa de fluxo e do dispositivo de 

medição de pressão e concentração (DMPC) pode-se determinar a retenção dos gases 

pela camada de cobertura, que corresponde em termos percentuais à relação entre 

concentração dos gases emitidos para a atmosfera obtidos no ensaio de placa de fluxo 
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(C), na parte superior da camada, e a concentração dos gases no contato solo-resíduo 

(Cc), na face inferior da camada, conforme a Equação 5.1. 

cCAP

placa
gás C

C
gás
gás

tenção −=−= 1
%
%

1(%)Re   Equação 5.1 

Os resultados são apresentados na Tabela 5.6.  

Tabela 5.6 – Retenção dos gases pela camada de cobertura 

CO2 CH4 H2S CO
A1 69 80 - 44
A2 90 99 100 71
A3 66 81 100 92
A4 76 87 100 77
A5 40 43 100 -
A6 70 77 100 -
A7 42 56 100 -
A8 3 0 100 -
A9 0 10 100 -
A10 77 90 - -
A11 68 75 100 -
A12 98 99 100 -
A13 98 99 100 -
A14 35 58 100 -
A15 96 100 100 -
A18 47 80 100 89
A19 35 38 40 100
A20 65 81 - 100
A21 47 74 - 43

Ensaio
Retenção dos Gases pela Camada de 

Cobertura (%)

 

Como era de se esperar o fluxo de CH4 pela camada de cobertura é inversamente 

proporcional a retenção de CH4 pela mesma. A Figura 5.7 apresenta o fluxo de 

CH4(kg/m2.ano) e a retenção de CH4 (%) para todos os ensaios realizados. 
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Figura 5.7- Fluxo de CH4(kg/m2.ano) e retenção de CH4 para todos os ensaios. 

A Figura 5.8 apresenta a concentração de CO2 (%), CH4 (%), H2S (ppm) e O2(%) no 

ensaio de placa de fluxo e no contato solo-resíduo. 
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c) O2 

-

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A18 A19 A20 A21

Pe
rc

en
tu

al
 d

e 
H 2

S 
(p

pm
)

Nº do Ensaio 

Ensaio de Placa 

Contato solo-resíduo

 
d) H2S 

Figura 5.8 - Concentração dos gases na placa de fluxo e no contato solo-resíduo 

Na Figura 5.8 observa-se que as concentrações de CO2, CH4, H2S e CO diminuem entre 

o contato-solo resíduo e a atmosfera, isto é, que a camada de cobertura funciona como 

uma camada isolante entre o ambiente interno da massa de resíduo e o ambiente 

externo, reduzindo assim a poluição do ar.  

Comparando-se a retenção dos gases com a Tabela 3.2 (Cronologia dos ensaios e 

condições climáticas no local) observa-se que as condições climáticas podem influenciar 

na retenção dos gases dependendo do grau de saturação do solo no momento do ensaio. 

Os ensaios foram realizados em época de estiagem ou 3 dias após qualquer evento de 

precipitação menor que 5 milímetros. Em geral o solo da camada de cobertura possuía 

baixo grau de saturação no momento da realização dos ensaios. Os ensaios realizados 

em dias nublados possuíam maior grau de saturação, porém apenas os ensaios A3, A4 e 

A12 apresentaram grau de saturação maior que 65%. Os resultados de permeabilidade 

ao ar x grau de saturação, realizados nos ensaios A4, A12 e A14, indicaram que 
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independente do tipo de solo, o grau de saturação só irá influenciar na permeabilidade ao 

ar a partir de 65%. Para grau de saturação menor que 65% a permeabilidade ao ar 

mostra-se praticamente constante e com seu valor máximo, indicando a importância de 

preservar a umidade do solo e o grau de saturação acima de 70% para minimizar a 

permeabilidade ao ar.  

O percentual de retenção de CH4 pela camada de cobertura é maior que o percentual de 

retenção de CO2. Este fato pode ser explicado, pois uma parte do CH4 que passa pela 

camada de cobertura é transformada em CO2 pela atividade microbiana, denominada de 

oxidação do metano. Alguns estudos indicam que esta atividade microbiota pode 

transformar até 20% do CH4 em CO2.  

De forma inversa observa-se o comportamento do O2, onde próximo a superfície seu 

valor é basicamente a sua concentração na atmosfera e no contato solo-resíduo pode 

chegar a ser nulo. Este comportamento também foi observado por Mariano et al (2005) 

no aterro de resíduos sólidos da Muribeca (PE), tanto nos ensaios de placa de fluxo 

realizados, como na medição da concentração dos gases no perfil do solo e da massa de 

resíduos. Neste caso a concentração dos gases foi medida com a profundidade da 

camada de cobertura e de resíduo e o resultado demonstrou que o oxigênio encontrava-

se presente até 3 metros de profundidade de resíduo.  

A Figura 5.9 mostra a relação entre a concentração de oxigênio no contato solo-resíduo e 

o percentual de retenção do CH4 e do CO2 indicando que, em geral, quanto maior a 

concentração de O2 no contato solo-resíduo menor é a retenção do biogás. Este fato 

pode indicar a existência de fluxo preferencial de gás na vertical devido à presença de 

fissuras.  
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Figura 5.9- Concentração de oxigênio x retenção de CH4 e CO2 no contato solo-resíduo 
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Observa-se que de uma maneira geral, a retenção de H2S chega a 100% independente 

da espessura da camada. Mesmo para pequenas espessuras pode-se considerar que a 

mesma é eficiente como barreira de retenção de H2S, o que é de grande importância já 

que o H2S é um gás de grande impacto ambiental, pois é responsável pelo mau odor dos 

aterros e danos a saúde humana (gás cancerígeno). A retenção de H2S pelas camadas 

de cobertura também foi observada por Mariano (2005) e Maciel (2003) com a realização 

de ensaios na camada de cobertura do aterro de resíduos sólidos da Muribeca.  

A retenção de CO pela camada de cobertura é variável podendo chegar a 100% 

independente de sua concentração. Estudos realizados por Mariano (2005) também 

mostraram este comportamento. Maciel (2003) não observou este comportamento.  

Pode-se dizer que apesar da camada de cobertura do aterro de Aguazinha-PE funcionar 

apenas como uma barreira que minimiza as emissões dos gases CH4, CO2 e CO para a 

atmosfera, a mesma funciona de forma eficiente como uma barreira de retenção de H2S.  

5.5 FATORES QUE INFLUENCIAM NA RETENÇÃO DO BIOGÁS 

Neste item será analisada a influência da pressão do gás no contato solo-resíduo, 

espessura da camada, concentração de CH4 no contato solo-resíduo, grau de 

compactação (GC) da cobertura, percentual (%) de finos do solo, desvio de umidade, 

grau de saturação do solo em campo na retenção de CH4, conforme apresentado na 

Tabela 5.7.  

 

Tabela 5.7 – Variáveis analisadas em relação a retenção de CH4  

Ensaio Espessura 
da Camada 

Sr, campo Desvio de Umidade  Grau de 
Compactação

Percentual 
de Finos IP Pressão

Fluxo  de 
CH4 

Retenção de 
CH4

(m) (%) (Δh = hot - hcampo) (%) (USCS) (%) (Pa) (kg/ano.m2) (%)
A1 0,60 49 4,58 86 60 15 12 23 80
A2 0,33 62 0,45 87 55 15 10 0 99
A3 0,24 80 -3,44 89 63 17 16 14 81
A4 0,30 65 -0,20 92 28 11 25 15 87
A5 0,60 28 4,81 84 25 12 901 70 43
A6 0,52 39 3,06 82 32 16 1400 31 77
A7 0,61 26 4,17 82 32 14 560 56 56
A8 0,40 31 2,89 85 30 11 12 49 0
A9 0,40 34 2,01 76 47 15 2230 146 8

A10 0,60 20 11,74 96 54 18 11 7 90
A11 0,69 37 5,64 83 58 16 9 44 74
A12 0,38 74 2,91 99 55 16 87 0 99
A13 0,36 32 8,12 91 48 13 -84 0 99
A14 0,48 57 5,86 104 52 15 8 25 58
A15 0,41 55 3,46 96 42 16 3830 0 100
A18 0,39 19 8,06 83 30 12 10 15 80
A19 0,39 22 4,82 80 35 11 12 32 38
A20 0,54 17 9,81 89 56 14 9 15 81
A21 0,54 8 13,89 82 57 14 9 26 74
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Primeiramente a análise será realizada de forma individual onde será observado o 

comportamento da variável em relação a retenção do CH4 pela camada. Em seguida será 

realizada uma análise conjunta de duas variáveis e a influência das mesmas na retenção. 

Em ambos os casos será avaliada a faixa de variação das variáveis e sua relação com a 

retenção de gases pela camada de cobertura.  

5.5.1 Análise Individual das Variáveis que Afetam a Retenção de CH4 

Abaixo serão apresentadas as discussões da variável e sua influência no percentual de 

retenção de CH4 e de CO2 pela camada de cobertura.  

a) Influência da pressão no contato solo-resíduo 

A Figura 5.10 apresenta a relação entre  a retenção e a pressão máxima no contato solo-

resíduo. 
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Figura 5.10- Pressão máxima no contato solo-resíduo e retenção de CH4 

De forma geral, observa-se que a pressão no contato solo-resíduo é menor que 100 Pa e 

que esta faixa de valores não influencia na emissão dos gases pela camada de cobertura 

e conseqüentemente na retenção dos gases pela mesma. Estes resultados também 

sugerem que pressões acima de 500Pa influenciam na emissão de gases e na 

diminuição da eficiência da retenção dos gases pela camada de cobertura. 

Nos pontos de maior pressão (A5, A6, A7, A9 e A15) observa-se um maior fluxo, com 

exceção do ponto A15, onde a alta concentração de O2 no contato solo-resíduo e as 

variações de pressão na placa de fluxo (com valores negativos e positivos), indicaram 

entrada de ar pela placa ou fissuras no solo, impedindo a ocorrência de fluxo pela 

camada de cobertura.  
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A tendência do comportamento da pressão nos ensaios realizados indica que a mesma 

pode influenciar a retenção de CH4 e de CO2 pela camada de cobertura quando 

ultrapassa valores de 500 Pa. Para altas pressões, em geral, o fluxo é maior e a retenção 

dos gases pela camada é menor. Os ensaios A6 e A15 foram às exceções encontradas, 

indicando que outros fatores também influenciam na retenção. Este comportamento é 

similar ao encontrado na literatura (FIGUEROA E STEGMANN,1991, MACIEL e JUCÁ, 

2000, e MACIEL,2003).  

b) Influência da espessura da camada de cobertura  

A Figura 5.11 apresenta a relação entre a retenção e a espessura da camada.  
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Figura 5.11- Espessura da camada (m) e retenção de CH4 (%) 

A distribuição irregular e aleatória da espessura da camada indica que a mesma não 

apresenta nenhuma relação direta com a retenção de CH4 pela camada de cobertura. 

Este fato, apesar de surpreendente, mostra a importância do estudo das características e 

parâmetros do solo, bem como a avaliação das condições em campo, pois os mesmos 

podem influenciar de maneira mais direta a retenção dos gases. A Figura 5.11 também 

indica que a espessura do solo por si só pode ser considerado um fator secundário da 

emissão dos gases pela camada.  

c) Influência da concentração de CH4  

A Figura 5.12 apresenta a relação entre a concentração de CH4 no contato solo-resíduo e 

a retenção de CH4 para todos os ensaios realizados. A Figura indica apenas uma maior 

disponibilidade de gases que seriam emitidos para a atmosfera caso não existisse a 

camada de cobertura como barreira entre o ambiente interno da massa de resíduo e a 

atmosfera não interferindo na retenção de gases para a atmosfera. 
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Figura 5.12- Concentração de CH4 no contato solo-resíduo e retenção de CH4 

d) Influência do Grau de Compactação (%)  

A Figura 5.13 apresenta a relação entre a retenção e o grau de compactação do solo.  

Pode-se observar que os ensaios realizados apresentam 2 faixas de compactação entre 

75 e 90% e entre 90 a 100%. Em geral, para solos com grau de compactação acima de 

90%, o percentual de retenção de CH4 também foi maior que 90%. Este gráfico apresenta 

uma tendência muito forte da influência do grau de compactação da amostra na retenção 

de CH4, indicando que quando o solo possui um GC menor que 90%, outros fatores 

tornam-se de grande influência para a retenção de metano. 
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Figura 5.13- Grau de compactação (%) e retenção de CH4 (%) 
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e) Influência do Percentual de Finos  

A Figura 5.14 apresenta a relação entre o percentual da fração fina do solo de cobertura 

e a retenção de CH4 (%). 
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Figura 5.14- Fração fina do solo e retenção de CH4 

De uma forma geral, solos que apresentam um percentual de finos menor que 50% retêm 

menos CH4 que solos com percentual de finos maior que 50%. Como era de se esperar 

para solos finos, outros fatores, como o grau de saturação, índice de plasticidade, 

permeabilidade a água e ao ar, grau de compactação da amostra influenciam seu 

comportamento. As exceções representam os ensaios A4, A6, A15 e A18, onde no 

ensaio A4 o grau de compactação foi considerado alto (acima de 90%) e o grau de 

saturação (65%) influenciou na permeabilidade ao ar do solo. O ensaio A6 apresentou 

espessura de solo acima de 0,50 m e solo com umidade próxima da umidade ótima. Nos 

ensaios A15 e A18 existia uma concentração de oxigênio no contato solo-resíduo 

próximo a 10% o que, neste caso, sugere a existência de fissuras.  

f) Influência do Grau de Saturação de Campo  

A Figura 5.15 apresenta a relação entre o grau de saturação de campo e a retenção de 

CH4 para todos os ensaios realizados. Observa-se uma tendência do aumento da 

retenção dos gases com o aumento do grau de saturação do solo, sugerindo que solos 

mais úmidos possuem um fluxo de CH4 menor que os solos mais secos, o que está de 

acordo com o esperado. No entanto, os ensaios A10 e A13 apresentam um 

comportamento diferente. O ensaio A13 apresentou pressão negativa (-87Pa), isto é, no 

momento do ensaio a pressão externa estava maior que a pressão interna, não 
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ocorrendo fluxo. O ensaio A10 por ter de espessura de 0,60m e GC de 98% e baixa 

pressão interna (11Pa) apresentou alta de retenção de CH4. 
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Figura 5.15- Grau de saturação de campo e retenção de CH4 

g) Influência da umidade de campo (%)  

A Figura 5.16 apresenta a relação entre o desvio de umidade (%) e a retenção de CH4 

(%) para todos os ensaios realizados. A Figura 5.16 indica que o desvio de umidade 

apresenta um comportamento similar ao do grau de saturação da amostra, indicando 

uma tendência de aumento da retenção dos gases com o aumento da umidade do solo.  
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Figura 5.16- Desvio de umidade e retenção de CH4 
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5.5.2 Análise Conjunta das Variáveis que afetam a Retenção de CH4 

A seguir será apresentada uma análise conjunta das variáveis e sua influência no 

percenutal de retenção de CH4 e de CO2 pela camada de cobertura.  

a) Influência do grau de compactação e da pressão máxima no contato solo-resíduo 

A Figura 5.17 apresenta a relação entre retenção de CH4 com o grau de compactação e a 

pressão no contato solo-resíduo para os ensaios realizados. Para esta análise foi retirado 

o ensaio A15. Observa-se uma relação direta conjunta indicando que baixo grau de 

compactação aliado a pressões acima de 500 Pa influenciam fortemente na retenção dos 

gases pela camada de cobertura diminuindo sua eficiência.  
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Figura 5.17 - Retenção de CH4 com o grau de compactação e a pressão no contato solo-resíduo  

b) Influência do grau de compactação e a espessura da camada  

A Figura 5.18 apresenta a relação entre retenção de CH4 com o grau de compactação 

(%) e a espessura da camada (m) para os ensaios realizados. Observa-se que para solos 

com grau de compactação menor que 90% a espessura da camada não influencia 

retenção dos gases pela mesma. Para solos com grau de compactação acima de 90% 

quanto maior a espessura da camada maior é a retenção de gases.  
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Figura 5.18- Retenção de CH4 com grau de compactação e espessura da camada (m) 

c) Influência do grau de compactação e a fração fina do solo  

A Figura 5.19 apresenta a relação entre retenção de CH4 com o grau de compactação e o 

a fração fina do solo. O gráfico abaixo indica que não existe uma relação direta entre o 

percentual de finos e o grau de compactação conjuntamente. Observa-se que para solos 

com mesmo percentual de finos porém com grau de compactação diferentes a retenção 

de CH4 (%) também é diferente.  
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Figura 5.19- Retenção de CH4 com o grau de compactação e a fração fina do solo 
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d) Influência do grau de compactação e saturação do solo em campo  

A Figura 5.20 apresenta a relação entre retenção de CH4 com o grau de compactação e o 

grau de saturação de campo. A Figura indica que não existe uma relação direta entre o 

grau de saturação e o grau de compactação conjuntamente. Observa-se que para solos 

com mesmo grau de saturação, porém com grau de compactação diferentes, a retenção 

de CH4 também é diferente.  
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Figura 5.20- Retenção de CH4 com o grau de compactação (%) e saturação do solo 

e) Influência do grau de saturação e fração fina do solo  

A Figura 5.21 apresenta relação entre a retenção de CH4 com o percentual de finos e o 

grau de saturação em campo para os ensaios realizados. Observa-se uma tendência de 

comportamento onde solos mais grossos com baixo grau de saturação possuem uma 

menor que retenção que os solos mais finos com maior saturação ou até mesmo de solos 

com menos finos, porém com grau de saturação mais próximo de 50%.  
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Figura 5.21- Retenção de CH4 com o percentual de finos e grau de saturação 

De maneira geral pode-se dizer que o grau de compactação, pressão no contato solo-

resíduo, percentual de finos do solo e grau de saturação de campo são os fatores que 

mais influenciam na retenção dos gases pela camada de cobertura. A partir dos ensaios 

analisados também se pode dizer que a espessura da camada é um fator secundário 

comparativamente com os demais apresentados.  

Também se observa que apenas um destes valores ou parâmetros analisados por si só 

não indica a eficiência da camada de cobertura na retenção dos gases, já que esta 

eficiência é função da combinação de vários fatores ou parâmetros,que juntos refletirá no 

comportamento da camada de cobertura.  

5.6 TRATAMENTO DE DADOS 

Para a avaliação da correlação entre as variáveis e percentual de retenção de CH4 foi 

determinada a correlação considerando toda a amostragem e posteriormente 

considerando a correlação por faixa de variação das variáveis conforme apresentado na 

Tabela 5.8. 
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Tabela 5.8 – Correlação das variáveis com a retenção de CH4 

Parâmetro Faixa de 
Variação

Correlação 
Por faixa

Correlação 
Geral

< 100 Pa -0,03
> 500 Pa 0,90
75 a 90% 0,36

90 a 100% 0,68
até 0,40 m -0,21
> 0,40 m 0,44
< 50% 0,41
> 50% 0,43
< 50% -0,37
> 50% 0,17

Grau de Saturação de campo (%) -0,37

% Finos 0,48

Pressão -0,17

Grau de Compactação (%) 0,68

Espessura da Camada (cm) -0,08

 

Observa-se, como era de se esperar, que apesar de em ambos os casos o 

comportamento da correlação (maior ou menor correlação) possuir a mesma tendência 

(valor alto ou baixo), a separação por faixa de variação apresentou melhores correlações, 

explicando melhor a faixa de variação do parâmetro e sua importância para a retenção de 

CH4.  

Considerando o tratamento de dados baseado no método de Análise dos Componentes 

Principais (PCA) com a finalidade de investigar os fatores de influência na retenção de 

CH4 com as variáveis de espessura da camada (m), saturação do solo (%), desvio de 

umidade, grau de compactação (%), índice de plasticidade (%), pressão, fluxo 

(kg/m2.ano) e retenção de CH4(%) pode-se dizer que: 

- A PC 1 corresponde a 34,3% da informação (variância explicada) e indica uma 

tendência de formação de grupos por comportamentos similares onde os maiores fluxos 

e pressões são inversamente proporcionais a retenção, grau de compactação, % de finos 

e IP e grau de saturação; 

- A PC 2 corresponde a 22,2% da informação (variância explicada) e observa-se que o 

desvio de umidade e espessura é inversamente proporcional ao grau de saturação. 

A Figura 5.22 apresenta a representação gráfica com PC1 e PC2 nos eixos horizontal e 

vertical respectivamente.  
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Figura 5.22- Retenção de CH4 com o Percentual de finos e grau de saturação 

A Figura 5.23 apresenta PC1 em gráfico de barras para uma melhor visualização dos 

resultados obtidos. Em relação a PC 1 observa-se que quanto o grau de compactação da 

camada de cobertura maior é a retenção de CH4, sendo este o fator que mais contribui 

para a retenção sendo seguido pelo percentual de finos, grau de saturação e IP. A 

influência da pressão no contato solo-resíduo e espessura da camada possuem um 

comportamento inverso a retenção de CH4. Observa-se também que o desvio de 

umidade não apresenta comportamento significativo. Este método permitiu uma 

visualização eficiente e mais rápida dos parâmetros influentes na retenção do CH4. 
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Figura 5.23- retenção de CH4 com o percentual de finos e grau de saturação – PC1 

O comportamento observado comprova as informações obtidas nos ensaios realizados, 

mostrando a importância de vários fatores na retenção de CH4 pela camada de cobertura. 
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6) CAPITULO VI –CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA NOVAS PESQUISAS 

6.1 CONCLUSÕES 

Neste item estão apresentadas as principais conclusões obtidas a partir dos estudos 

realizados no intervalo de tempo considerado nesta pesquisa.  

1. Os resultados dos ensaios de permeabilidade ao ar realizados em laboratório para 

amostras dos solos CL e SC apresentaram comportamento similar em relação ao 

grau de saturação. Em ambos os solos a permeabilidade ao ar mostra-se 

praticamente constante e com seu valor máximo para a condição de grau de 

saturação abaixo de 65%.  

2. Os ensaios de permeabilidade ao ar realizados em laboratório indicam que curva 

de permeabilidade ao ar x grau de saturação pode ser dividida em três fases: na 

1ª fase (Sr menor que 65%) ocorrem os valores máximos de permeabilidade para 

cada solo; o 2º trecho da curva (saturação entre 50 e 75%) indica um decaimento 

lento da permeabilidade com a saturação; o 3º trecho, onde Sr maior que 75% 

indica um decaimento mais brusco da permeabilidade em função da saturação e 

representa o estado ocluso de ar na estrutura do solo. 

3. O ensaio de placa de fluxo se mostrou um procedimento de fácil utilização e 

manuseio para a determinação das emissões dos gases pela camada de 

cobertura. A facilidade de deslocamento e tempo relativamente curto ( 3hs) do 

ensaio permitiu sua instalação em diversos locais do aterro. 

4. O dispositivo de medição de pressão e concentração de gás no contato solo-

resíduos se mostrou um procedimento de fácil utilização e forneceu informações 

bastante úteis para o entendimento do fluxo de gases pela camada de cobertura.  

5. O mapeamento das emissões de CH4 pela camada de cobertura mostrou-se uma 

ferramenta muito útil para a extrapolação dos resultados pontuais obtidos nos 

ensaios de placa de fluxo e de melhor visualização do comportamento na camada 

de cobertura do aterro, observando-se menores fluxos no centro da célula e 

maiores nos bordos da célula.  

6. Baseado nas concentrações dos gases no contato solo-resíduo e na idade do 

resíduo depositado pode-se dizer que o mesmo encontra-se na fase de 

decomposição metanogênica do processo de biodegradação dos resíduos.  
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7. Não ocorreram emissões de H2S pela camada de cobertura, indicando que o solo 

em questão atuou como uma barreira eficiente para este gás, independente da 

variabilidade de qualquer característica geotécnica do solo e de sua espessura. 

Este aspecto é de grande importância já que o H2S é um gás de impacto 

ambiental, sendo responsável pelo mau odor dos aterros e danos a saúde 

humana. 

8. As emissões de CH4 para a atmosfera pela camada de cobertura representam 

22% das emissões totais. A emissão de CH4 pelos drenos representa 78%.  

9. O fluxo de CO2 em massa e em volume foi maior que o fluxo de CH4, na ordem de 

1,35 e 3,5, respectivamente, indicando além de uma retenção física dos gases 

existe uma atenuação biológica do CH4, por meio das bactérias metanotróficas, 

que transforma parte do CH4 que atravessa a camada de cobertura em CO2 e 

H2O. 

10. Nos locais da camada de cobertura onde não ocorreu fluxo de gases, pode-se 

afirmar que: o grau de compactação acima de 90%, o grau de saturação acima de 

50% e pressões no contato solo-resíduo foram pequenas e influenciaram na 

redução das emissões de gases para a atmosfera. Nestas condições a espessura 

da camada não foi um fator relevante para evitar as emissões.  

11. Para os locais da camada de cobertura onde o fluxo dos gases variou entre 5 e 70 

kg/m2.ano, pode-se dizer que o grau de compactação acima de 90% e grau de 

saturação acima de 65% são os fatores que mais influenciam na retenção. 

Pressões de gases no contato solo-resíduo acima de 500 Pa influenciaram no 

aumento do fluxo pela camada de cobertura. A espessura da camada e o tipo de 

solo são fatores secundários para a retenção do fluxo considerando a situação 

acima citada. Os resultados obtidos nesta pesquisa sugerem que os baixos graus 

de compactação e de saturação do solo são os fatores que mais contribuem para 

o aumento do fluxo de gases pela camada.  

12. Apenas um ensaio apresentou fluxo maior que 100 kg/m2.ano. O seu resultado 

comparativamente com os demais indica a forte influência do grau de 

compactação e de grandes pressões no contato solo-resíduo no fluxo de gases 

pela camada de cobertura.  

13. Em geral as pressões do gás medidas no contato solo-resíduo foram menores que 

100 Pa e não influenciaram na emissão dos gases pela camada de cobertura. Por 
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outro lado, nos casos em que foram observadas pressões de gás acima de 

500Pa, estas tiveram influencia na emissão de gases, reduzindo a eficiência da 

camada de cobertura na retenção dos gases.  

14. Pode-se dizer que de forma geral o solo da camada de cobertura foi compactado 

bem abaixo da densidade seca máxima obtida no ensaio de Proctor normal. Este 

fato sugere que durante a execução da camada de cobertura não ocorreu o 

controle de compactação. Devido a baixa densidade seca de campo este 

resultados sugerem também que a camada de cobertura foi compactada no ramo 

seco da curva de compactação, que representa um solo com estrutura mais 

floculada com grandes índices de vazios e possível presença de macroporos, 

aumentando sua permeabilidade na direção vertical de fluxo de gases.  

15. O grau de compactação do solo apresentou duas faixas de variação: a primeira 

entre 75 e 90% e a segunda entre de 90 a 100%. Em geral, para solos com grau 

de compactação acima de 90%, o percentual de retenção de CH4 também foi 

maior que 90%, indicando uma influência muito forte do grau de compactação da 

amostra na retenção de CH4. Para solos com grau de compactação menor que 

90%, outros fatores tornam-se de maior influência para a retenção de metano.  

16. Os maiores graus de saturação e umidade da camada de cobertura foram 

determinados nos ensaios realizados próximos a eventos de precipitação 

pluviométrica. Este fato indica a necessidade de utilização de cobertura vegetal 

para aumentar a retenção umidade no solo e conseqüentemente diminuir a 

permeabilidade ao ar. Os ensaios A4 e A12 tiveram resultados de permeabilidade 

influenciados pelo grau de saturação do solo. Os demais ensaios não sofreram 

esta influencia.  

17. Os resultados indicam uma tendência de aumento da retenção dos gases com o 

aumento do grau de saturação do solo, sugerindo que solos mais úmidos 

possuem um fluxo de CH4 menor que os solos mais secos.  

18. A espessura da camada não apresentou nenhuma relação direta com a emissão 

de CH4 pela camada de cobertura, sugerindo que a espessura por si só pode ser 

considerado um fator secundário na emissão dos gases. 

19. De maneira geral pode-se dizer que o grau de compactação, pressão no contato 

solo-resíduo, percentual de finos do solo e grau de saturação de campo são os 

fatores que mais influenciam na retenção dos gases pela camada de cobertura. A 
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partir dos ensaios analisados também se pode dizer que a espessura da camada 

é um fator secundário comparativamente com os demais apresentados. Medidas 

simples como uma melhor compactação do solo podem diminuir a emissão de 

gases pela camada de cobertura.  

20. A concentração de O2 no contato solo-resíduo variou em duas faixas definidas: a 

primeira faixa corresponde a variando entre 0 e 3,5% e a segunda faixa entre 7% 

a 15%. A presença de oxigênio no contato solo-resíduo com concentrações entre 

7% e 15% sugerem a existência de microfissuras em toda a espessura do solo da 

camada de cobertura.  

21. Em relação ao tratamento estatístico, a avaliação da correlação das variáveis com 

a retenção de CH4 indicou que a separação por faixa de variação de cada variável 

apresentou melhores correlações, explicando melhor a faixa de variação do 

parâmetro e sua importância para a retenção de CH4. 

22. A Análise por Componentes Principais (PCA) foi considerada satisfatória quando 

comparada à conclusão da análise sem PCA.  

6.2 SUGESTÕES PARA NOVAS PESQUISAS 

1. Realizar de ensaios de placa nos taludes da Célula para avaliar a emissão total de 

gases pela camada de cobertura; 

2. Mapear as fissuras existentes e avaliar sua influência no fluxo de gases pela 

camada; 

3. Avaliar a permeabilidade ao ar para todos os ensaios realizados; 

4. Avaliar a influência da sucção nos estudos de camadas de cobertura executadas 

em solos compactados; 

5. Utilizar ferramenta estatística para aprimorar o entendimento do conjunto das 

variáveis e suas interelações; 

6. Investigar a oxidação do CH4 na cobertura e a contribuição das parcelas de fluxo 

na emissão total de biogás. 

7. Modelar o comportamento da percolação dos gases pela camada de cobertura; 

8. Simular em pequena escala vários tipos de camada de cobertura e avaliar a 

influência do material utilizado, a espessura da camada, a presença de 
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vegetação, pressão dos gases, grau de compactação e saturação na emissão de 

gases para a atmosfera; 

9. Construir e monitorar camadas de coberturas de diferentes matérias, condições 

geotécnicas e espessuras para avaliar eficiência de retenção de gases e líquidos 

em clima tropical.  
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8) ANEXO I  

CURVAS GRANULOMÉTRICAS 

ENSAIOS DE PLACA DE FLUXO E DMPC 
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Ensaios de Placa de Fluxo e DMPC 

ENSAIO A1 – DATA: 30/03/06 

 
CO2 CH4 H2S O2 CO Tinterna (ºC)Texterna (ºC) Hora
2,2 1,3 0 20,1 9 39,5 30,6 10:30
2,4 1,4 0 20 10 42,2 30,6 10:31
2,6 1,4 0 20 10 41,5 30,6 10:32
2,8 1,5 0 15,8 10 41,8 31,9 10:33
3 1,5 0 19,7 10 41,1 33,1 10:34

3,6 2,3 0 19,3 10 44,5 28 10:39
4,2 2,8 0 18,7 10 45,9 - 10:44
5,2 4,1 0 18,1 10 48,3 - 10:49
6 4,3 0 17,3 11 51,2 - 10:54
6 4,4 0 17,3 10 51,6 - 10:59

6,8 4,8 0 16,7 11 51,5 - 11:04
7,2 5,1 0 16,3 11 52,2 - 11:09
7,6 5,4 0 16 11 51,8 37,2 11:14
7,8 5,8 0 15,7 10 48,6 33 11:19
9 6,2 0 15,4 11 51,2 - 11:24

8,6 6,3 0 15,3 10 50,8 34 11:29
9 6,5 0 15,5 8 51,2 34,6 11:39

9,2 7,2 0 14,9 7 53,4 32,7 11:49
9,2 7,2 0 14,7 7 54 31,6 11:59
9,8 7,6 0 14,4 7 54,5 32 12:09

10,6 8 0 14,1 7 54,7 36,3 12:19
11,2 8,2 0 13,9 7 55,6 33,3 12:29
11,8 8,4 0 13,6 8 55,4 35,9 12:44
11,4 8,6 0 13,4 8 55 33,4 12:59
12,4 9 0 13,3 9 55,4 35 13:14
13,5 9 0 12,9 9 54,7 33,4 13:29

CO2 CH4 H2S O2 CO Texterna (ºC) Hora
12 14 0 15,4 15 36,2 10:36
14 16,4 0 14,1 16 - 10:40
15 21,5 0 12,2 17 - 10:45
25 27 0 9,7 20 - 10:52
32 34 0 6,2 23 - 11:01
34 38 0 4,4 23 - 11:06
37 40 0 3,5 24 - 11:11
39 42 0 2,8 24 28 11:16
35 42 0 2,7 22 - 11:22
32 43 0 2,6 22 35,7 11:26
41 44 0 2,2 24 32,7 11:31
42 44 0 1,6 22 32,7 11:44
39 45 0 1,6 21 32,7 11:55
38 45 0 2,5 20 31,6 12:02
43 46 0 1,4 22 32 12:15
42 46 0 1,9 20 36,3 12:22
43 45 0 3,5 20 33,3 12:34
43 46 0 3,6 20 35,9 12:48
42 46 0 1,2 22 33,4 13:04
43 46 0 1 24 35 13:20
43 46 0 9,5 16 33,44 13:35

Ensaio de Placa - A1 Data: 30/03/06

Ensaio de Concentração - Profundidade:_____________
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ENSAIO A2 – DATA: 06/04/06 

 

CO2 CH4 H2S O2 CO Tinterna (ºC)Texterna (ºC) Hora
1 0,8 0 20,6 5 36 29,9 10:12

1,2 0,6 0 20,3 6 40,7 31,9 10:17
1,6 0,5 0 20,2 7 41,9 31,6 10:22
1,6 0,4 0 19,9 8 43,5 30 10:27
2 0,3 0 19,7 8 45,1 31,9 10:32

2,2 0,4 0 19,4 9 46,6 31,6 10:38
2,6 0,5 0 19,1 9 47,5 29,6 10:43
2,6 0,4 0 19,3 8 47,5 32,8 10:48
2,8 0,4 0 18,9 9 43,8 34,1 10:53
2,8 0,4 0 19,1 8 42 30,3 10:58
3 0,5 0 18,7 9 42,7 34,2 11:03

3,2 0,4 0 18,9 7 43,8 35,1 11:08
3,4 0,5 0 18,6 8 44,7 34,9 11:18
3,6 0,5 0 18,5 8 45,2 34,6 11:28
3,8 0,5 0 18,3 8 45,6 33,3 11:38
4,4 0,7 0 17,7 10 46,4 35,5 11:48
4,2 0,7 0 17,9 8 45,7 36,1 12:03
4,4 0,6 0 17,9 8 45,9 31,9 12:18
4,4 0,7 0 17,5 13 45,5 35 12:33
4,4 0,6 0 17,5 12 47,5 36,5 12:48

CO2 CH4 H2S O2 CO Texterna (ºC) Hora
3,8 5,3 0 19,6 15 31,2 10:15
5,4 5,7 0 18,6 22 31,5 10:20
7,8 9,8 0 17 29 32,2 10:25

13,5 17,5 0 14,4 35 28,8 10:30
21 25,5 0 11,4 40 32 10:35
26 32,5 0 9,3 41 29,5 10:40
28 39 0 7,2 45 32,3 10:50
34 42 0 6 45 33,7 11:00
39 46 0 4,7 44 35 11:10
39 48 0 4 45 35,8 11:20
39 49 0 3,6 46 55,2 11:30
42 50 0 3,1 46 34,3 11:40
37 51 0 3,1 45 35,8 11:50
45 52 0 2,6 45 32,5 12:00
44 53 0 2,4 44 32,2 12:15
42 53 0 2,9 45 33,7 12:36

Local =     Aguazinha 06/04/06                  

Ensaio de Placa

Ensaio de Concentração - Profundidade:__0,33m___________
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ENSAIO A3 DATA: 28/04/06 

 

 

CO2 CH4 H2S O2 CO Tinterna (ºC)Texterna (ºC) Hora
4,6 1,2 0 19,9 0 39,3 30,6 10:20
5,5 1,5 0 19,5 2 41,2 30,5 10:25
6,4 1,6 0 19,3 2 41,5 31,2 10:31
7,6 2 0 18,9 3 41,8 31,4 10:37
8,2 2,2 18,7 3 44 32 10:43
9 2,5 18,4 4 44 32,2 10:48

9,8 2,8 18,2 4 45 32,2 10:54
10 2,9 17,8 5 44,4 33 11:00

11,2 3,3 17,6 5 43,2 31,7 11:05
11 3,4 17,6 4 42,7 31,7 11:10

11,8 3,6 17,4 4 43,2 32 11:15
12,4 4 16,8 5 43,9 32,2 11:20
13 4,3 16,9 4 46,4 32,2 11:35

13,5 4,7 16,5 6 46,2 32,1 11:48
14,5 5,2 16,2 6 46,3 32,1 11:59
15,5 5,8 15,8 7 45 31,3 12:10
16 6 15,2 9 44,5 31,7 12:22
17 6,2 15,3 8 42,6 31,7 12:35
17 7 15,2 7 42 31,1 12:50

17,5 6,8 15,1 9 44,5 31,4 13:05
17 7 15,3 10 43,7 30,4 13:20
19 7,4 14,1 12 43,7 31 13:35

CO2 CH4 H2S O2 CO Texterna (ºC) Hora
4,3 2,7 0 19,6 32 30,6 10:20

10,8 7,8 2 17,2 68 31,4 10:40
21 13,6 3 14,3 104 33 11:00
32 21 6 10,8 130 32 11:20
39 26 7 9 132 32,2 11:40
44 29 9 7,1 148 32,1 12:00
49 31 10 5,5 150 31,3 12:20
54 35 10 4,2 148 31,1 12:40
54 36 12 3,7 151 31,4 13:00
56 38 13 3 154 31 13:20

Local =             Aguazinha 28.04.06          

Ensaio de Placa

Ensaio de Concentração - Profundidade:__0,24m___________
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ENSAIO A4 DATA: 11/05/06 

 

CO2 CH4 H2S O2 CO Tinterna (ºC) Texterna (ºC) Hora Pressão (Pa)
1,8 1 0 20,4 0 39,3 31,4 11:36 0
3 1,4 0 19,8 0 44 32 11:43 0

3,6 1,7 0 19,5 3 46,8 32,5 11:48
3,4 1,8 0 19,6 3 44,4 32,5 11:53
4,8 2,3 0 19 4 40,8 34,2 11:58
4,6 2,7 0 19 3 42,2 29,8 12:04 0
5,2 2,9 0 18,5 5 44,4 30,8 12:09
5 3,1 0 18,7 4 45 31,8 12:14

5,6 3,3 0 18,3 5 44,1 30,6 12:22
5,8 3,7 0 18,4 3 46,2 31 12:27
6,2 3,8 0 18,3 3 47,1 31,4 12:32
6,2 3,8 0 18,3 3 43,2 30,3 12:37 0
6,8 4,4 0 17,8 4 43 32 12:47
72 4,8 0 17,4 4 45,4 32,5 12:57
7,6 5,2 0 17 6 42,4 31,4 13:07
8 5,4 0 16,8 6 43,7 31,8 13:17 0

7,8 5,5 0 17,2 5 43,2 31,3 13:27
8,4 5,5 0 17,2 5 40,6 30,9 13:37
9 6,1 0 16,8 5 43 31,4 13:52

9,4 6,4 0 16,4 6 40,7 31,5 14:07 0
9,8 6,6 0 16 7 38,7 31 14:22

10,2 6,8 0 16 7 38,4 30,5 14:37 0

CO2 CH4 H2S O2 CO Texterna (ºC) Hora
9,8 12,6 0 17 7 31,5 11:42
14 18,5 0 14,7 11 32,4 11:47

21,5 29 0 11,7 15 31,4 11:56
28 36 0 9 20 31,4 12:07
34 43 0 6,5 25 31,6 12:17
37 47 0 5,5 25 32 12:37
41 52 0 3,6 29 32,5 12:57
42 54 0 3,1 30 31,8 13:17
44 54 2 2,5 32 30,9 13:37
45 55 3 2,3 32 31,4 13:40
42 53 3 3,2 30 31,4 14:17
43 54 4 3,1 30 30,5 14:37

Local =                                Aguazinha 11/05/06

Ensaio de Concentração - Profundidade:__0,30m___________

Ensaio de Placa
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ENSAIO A 5 DATA: 17/10/06 

 

CO2 CH4 H2S O2 CO Tinterna (ºC) Texterna (ºC) Pressão (Pa) Hora
4,6 5,8 0 19,2 - 43,5 31,5 0 10:50
5,8 7,2 0 18,5 - 37 32,7 0 10:55
8 9,4 0 17,3 - 46,6 33,5 0 11:00

8,8 10,4 0 16,9 - 40,6 32 0 11:05
10 11,6 0 16,3 - 47,3 32,2 0 11:10

11,2 12,8 0 15,7 - 43,5 32 0 11:15
12,2 13,6 0 15,1 - 42,5 31 0 11:20
13 14,4 0 14,7 - 42,5 33,4 0 11:25

13,5 15 0 14,6 - 39,1 32,6 0 11:30
13,5 15,4 0 14,4 - 38,5 33,1 0 11:35
15 16,4 0 13,7 - 36,3 29,9 0 11:40
14 15,8 0 14 - 38,3 30,5 0 11:45
17 18 0 13,2 - 41,6 32,2 0 11:55
18 20 0 12,5 - 38 32,5 0 12:05
19 20,5 0 12,2 - 39,5 32,4 0 12:15

17,5 19,5 0 11,8 - 40,1 30,8 0 12:25
20 21 0 11,5 - 40 31,5 0 12:35
20 21,5 0 11,2 - 37 30,7 0 12:45
20 22 0 11,1 - 41 31,6 0 13:00
22 23,5 0 10,6 - 41,2 33,7 0 13:15

22,5 24,5 0 10 - 39,5 28,8 0 13:30
23,5 26 0 9,5 - 39 30,2 0 13:45

CO2 CH4 H2S O2 CO Pressão (Pa) Hora
27 39 29 6,3 - 42 10:20
31 41 7 5,3 - 113 10:40
31 42 21 5,2 - 520 11:00
35 43 42 3,7 - 454 11:20
35 43 50 3,2 - 901 11:40
36 44 77 2 - 830 12:00
34 44 87 2,5 - 450 12:20
36 45 99 2,2 - 94 12:40
39 46 110 1,9 - 99 13:00

Local =                                Aguazinha 17/10/06

Ensaio de Placa

Ensaio de Concentração - Profundidade: 0,60m
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ENSAIO A6: 31/10/08 

 

CO2 CH4 H2S O2 CO Tinterna (ºC)Texterna (ºC) Hora Pressão (Pa)
2,2 2 0 20,3 - 43,7 30,6 10:40 -
3 2,6 0 19,6 - 44,6 31,6 10:45 6

3,6 3,5 0 19,5 - 45,7 30,6 10:50 -
4,2 4,1 0 19,3 - 46,6 33,8 10:55 12
5 4,7 0 18,6 - 45,2 34,7 11:00 -

5,6 5,2 0 18,6 - 44,8 32,5 11:05 -
6 5,7 0 18,4 - 44,4 34 11:10 -

6,6 6,1 0 17,9 - 46,9 33,7 11:15 6
7 6,5 0 17,9 - 47,3 33,5 11:20 -

7,6 7 0 17,8 - 47,1 34,7 11:25 87
7,4 7,2 0 17,3 - 48,2 33,8 11:30 -20
8 7,4 0 17,4 - 47,7 33,7 11:35 -

8,4 8 0 17,3 - 47,6 35,5 11:45 -
9,4 8,8 0 16,9 - 45,7 34,5 12:00 150
9,8 9,6 0 16,4 - 47 34 12:10 -

10,4 10 0 16,3 - 47,5 35,4 12:20 -160
11 10,4 0 16 - 49 35,2 12:30 -

11,2 10,6 0 16 - 48,8 33,8 12:40 -
11,8 11,2 0 15,7 - 48,5 33 12:55 -
12,2 11,8 0 15,4 - 44,8 32 13:10 208
12,4 11,8 0 15,4 - 45,3 33,4 13:25 -

CO2 CH4 H2S O2 CO Pressão(Pa Hora
25 44 20 4,4 - 450 10:40
33 45 27 3,3 - 687 10:52
36 47 34 2,6 - 560 11:12
37 48 41 2,1 - 920 11:27
36 48 48 1,6 - 1250 11:47
36 48 69 1,1 - 1187 12:02
40 51 78 1 - 1400 12:22
41 51 83 0,8 - 1300 12:42
42 52 102 0,6 - 1320 13:02
42 52 117 0,4 - 500 13:22

Local =                       Aguazinha 31.10.06

Ensaio de Concentração - Profundidade:_0,52m___________

Ensaio de Placa
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ENSAIO A7:  

 

CO2 CH4 H2S O2 CO Tinterna (ºC)Texterna (ºC) Hora
3,2 3,2 0 19,4 - 41 32,3 10:00
3,6 3,8 0 19,1 - 42,5 33,2 10:05
4,8 5,7 0 18,6 - 44,5 33,7 10:10
6 7 0 18 - 46 32 10:15

7,4 8,4 0 17,4 - 43,3 32,5 10:20
8,2 9,6 0 16,4 - 45,5 33 10:25
9,4 10,6 0 16,2 - 45,8 34,1 10:30
9,8 11,4 0 15,8 - 45,5 32,7 10:35
9,8 12 0 15,5 - 45,2 32,5 10:40

12,2 13,4 0 14,6 - 45 33 10:45
12,2 13,6 0 14,4 - 46,1 33,5 10:50
11 14,2 0 14,3 - 44,5 32,7 10:55
13 15 0 14 - 47,2 32,3 11:00
15 16,4 0 13,4 - 42,9 33,4 11:10

13,5 17 0 13 - 46,8 34 11:20
16 18,5 0 12,5 - 50 33,3 11:30
18 19,5 0 12 - 46,8 32,8 11:40

17,5 20,5 0 11,7 - 48 32,9 11:50
17,5 21 0 11,4 - 45 30,8 12:05
20 22,5 0 11 - 45,3 34 12:25

20,5 23 0 10,5 - 46 33 12:35
21 24 0 10,2 - 46 33,5 12:50

22,5 24 0 10 - 47,3 33,3 13:05

CO2 CH4 H2S O2 CO Texterna (ºC) Hora
28 42 256 4,5 - 33,1 09:57

36,5 50 296 1,6 - 31,8 10:21
40 52 354 0,7 - 33 10:41
40 52 390 0,4 - 32,3 11:03
40 52 402 0,3 - 34 11:23
38 53 428 0,3 - 32,8 11:40
39 53 402 0,2 - 34,6 12:08
40 53 394 0,2 - 34 12:28
40 54 458 0,2 - 33 12:40
39 54 456 0,2 - 33,3 13:07

Local =    Aguazinha 09.11.06                   

Ensaio de Placa

Ensaio de Concentração - Profundidade:_0,61m___________
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ENSAIO A8 

 

CO2 CH4 H2S O2 CO Tinterna (ºC) Texterna (ºC) Pressão (Pa) Hora
5,6 7 0 18,4 - 43,3 32 - 10:15
8,6 10,8 0 16,8 - 38,6 32 - 10:20
13 16 0 14,7 - 40,6 32,8 - 10:25

15,5 20 0 12,9 - 41,6 33,5 0 10:30
21 25,5 0 10,6 - 41,9 34,4 - 10:35

22,5 27,5 0 9,5 - 44,1 34,8 - 10:40
26 31 0 8,1 - 43,6 34 - 10:45
26 32,5 0 7,4 - 44,9 34,8 - 10:50
30 35 0 6,3 - 43,1 33,7 - 10:55
31 36 2 5,8 - 43,2 34,1 29 11:00
31 37 2 5,5 - 42,8 31,3 - 11:05
33 38 2 5,1 - 42,5 33 12 11:10
33 38 0 4,9 - 43,9 35 - 11:15
34 40 0 4,5 - 45,4 34,4 - 11:25
35 40 0 4 - 42,9 33,8 - 11:35
35 41 0 3,9 - 42,9 33 - 11:45
35 41 0 3,6 - 43,8 35,2 - 11:55
35 42 0 3,3 - 45 34,9 - 12:05
38 42 0 3,1 - 44,2 35,3 6 12:15
37 42 0 3 - 44 35,5 - 12:30
38 43 0 2,8 - 39,8 33,4 - 12:45
36 43 0 2,7 - 40,2 31,8 6 13:00
37 44 0 2,4 - 39 32,5 3 13:15

CO2 CH4 H2S O2 CO Pressão (Pa) Hora T(ext) ºC
7,4 7,4 0 17,2 - 0 10:10 32,4
14 15 0 13,5 - 3 10:30 32,8

20,5 23 0 9,4 - - 10:53 31,3
24,5 28,5 0 6,9 - 0 11:14 33
29 32,5 0 5,5 - - 11:34 34,9
28 34 0 4,4 - 12 11:54 32
30 37 0 3,2 - 9 12:14 35,3
36 39 0 2,6 - - 12;34
37 41 0 2 - - 12:54
38 43 0 1,4 - 6 13:14

Local =                                Aguazinha 23/11/06

Ensaio de Placa

Ensaio de Concentração - Profundidade: 0,40m
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ENSAIO A9 

 

CO2 CH4 H2S O2 CO Tinterna (ºC)Texterna (ºC) Hora Pressão
7,6 7,4 0 17,8 - 38,7 30,1 9:48 -
10 11,6 0 15,7 - 39,9 30,9 09:53 -
13 14,8 0 14,4 - 40,9 31 09:58 3

16,5 19 0 13 - 43,1 31,6 10:03 -
19 22 0 11,5 - 43 31,2 10:08 -

21,5 25 0 10,2 - 43 31,9 10:13 -
22 27 0 9,1 - 43,3 32,6 10:18 -
25 29 0 8,4 - 43,7 32 10:23 5
26 30,5 0 7,8 - 42,5 32,2 10:28 -
28 32 0 7,2 - 42,9 33 10:33 -
29 33 0 6,6 - 43,9 31,7 10:38 -
29 34 0 6,5 - 45,2 32,5 10:43 0
30 35 0 6,1 - 44,9 32,9 10:48 -
32 36 0 5,4 - 44 33,1 10:58 -
33 38 0 4,7 - 44,4 32,9 11:08 -
34 39 0 4,3 - 44,2 33,2 11:18 -
32 40 0 3,8 - 43,6 32 11:28 0
36 42 0 3,1 - 45,6 33,5 11:38 -
35 43 0 3 - 45,3 33,9 11:48 -
37 43 0 2,6 - 43,5 34,3 12:03 120
38 44 0 2,3 - 43,5 32,6 12:18 -
40 45 0 1,9 - 40,9 31,7 12:33 -
39 46 0 1,7 - 40,9 29,7 12:48 70

CO2 CH4 H2S O2 CO Texterna (ºC) Hora Pressão
33 47 41 2 - 31,6 09:50 390
40 49 37 1,2 - 31,5 10:17 -
37 50 48 0,8 - 33,2 10:37 -
41 50 58 0,5 - 33,1 10:57 1050
41 51 63 0,4 - 33,7 11:17 2000
41 51 61 0,4 - 32,1 11:37 -
41 51 57 0,4 - 34,3 12:07 2230
42 51 55 0,3 - 31,7 12:27 -
38 50 64 0,3 - 29,7 12:47 1850

Local =             Aguazinha 30.11.06          

Ensaio de Concentração prof: 0,44m

Ensaio de Placa
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ENSAIO A10 

 

CO2 CH4 H2S O2 CO Tinterna (ºC)Texterna (ºC) Hora Pressão
1,6 0,7 0 20,2 - 43,4 33,3 10:26 -
2,4 0,9 0 19,7 - 40 32,2 10:32 -
2,8 1 0 19,3 - 44,5 34 10:37 0
3,2 1 0 19 - 41,8 34,2 10:43 -
4 1,1 0 18,5 - 45,4 34 10:50 -

4,2 1,2 0 18,4 - 46,5 34 10:55 -
4,6 1,4 0 18,2 - 48 32,6 11:00 -
4,6 1,2 0 18,2 - 45,6 32,5 11:05 0
4,8 1,4 0 17,9 - 44 33,8 11:11 -
4,8 1,4 0 17,8 - 45,4 33 11:16 -
5 1,4 0 17,8 - 47,4 32 11:21 -

5,2 1,4 0 17,8 - 49,2 33 11:26 -
5,4 1,7 0 17,3 - 48,5 32,8 11:36 3
5,4 1,7 0 17,3 - 46,9 32,1 11:46 -
6,2 1,9 0 16,9 - 45,7 33,3 11:56 -
6,8 2,3 0 16,3 - 44,2 31,5 12:06 0
7,2 2,4 0 16,1 - 45,8 31,8 12:16 -
7,6 2,6 0 15,6 - 43,2 30,4 12:26 -
8,8 3,4 0 14,7 - 42,4 30 12:41 -
8,2 3,5 0 14,7 - 42,5 31,7 12:56 -
9,2 3,8 0 13,9 - 42,3 31 13:11 -

10,2 4,2 0 13,5 - 42,4 31,6 13:26 11

CO2 CH4 H2S O2 CO Texterna (ºC) Hora Pressão
9,6 10,2 0 15,5 - 33,3 10:28 11
17 16 0 12,1 - 34,2 10:48 9
21 21 0 9,7 - 32,5 11:08 9
28 26 0 7,6 - 32 11:28 -
28 28 0 6,5 - 32,1 11:48 -
31 30 0 5,8 - 33,3 11:58 -
31 33 0 4,1 - 31,8 12:18 11
40 38 0 2,9 - 30,4 12:38 -
40 40 0 1,8 - 31,7 12:58 -
44 41 0 1,5 - 31 13:18 8

Local =           Aguazinha 12/01/07            

Ensaio de Placa

Ensaio de Concentração - Profundidade:__0,60m___________
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ENSAIO A11 

 

CO2 CH4 H2S O2 CO Tinterna (ºC)Texterna (ºC) Hora Pressão
3,6 3 0 19,7 - 39,3 31,1 11:25 -
4,4 3,6 0 19,1 - 38,5 32,1 11:30 -
5,2 4,6 0 18,8 - 40 33,4 11:35 -
6,6 6,2 0 18,2 - 39,7 31,9 11:40 3
7,2 6,8 0 17,8 - 43,9 33,1 11:45 -
7,8 7,4 0 17 - 43,7 33,4 11:50 -
8,8 8 0 16,9 - 43 35 11:55 -
9,4 9 0 16,5 - 45,3 36 12:00 -
10 10 0 16,2 - 46,5 34,7 0

10,4 9,6 0 16 - 44,2 31,8 12:05 0
11 9,2 0 15,5 - 41,9 32,5 12:10 -

11,2 9,6 0 15,5 - 41,7 33 12:15 -
11,8 10 0 15,2 - 41,2 33,8 12:20 -
12 10,4 0 14,9 - 39,9 32 12:25 3

12,5 10,6 0 14,8 - 45,2 35,4 12:35 -
13 10,6 0 14,6 - 39,4 34 12:45 -
13 10,6 0 14,4 - 41,8 33,6 12:55 -
14 11,4 0 14,3 - 42,2 33,6 13:05 -
14 11,4 0 13,9 - 44 33,8 13:15 -

14,5 11,6 0 13,7 - 45,5 34,6 13:25 -
15 12 0 13,5 - 43,1 33,6 13:40 -

CO2 CH4 H2S O2 CO Texterna (ºC) Hora Pressão
20 25 6 10,3 - 31,1 11:27 3
32 37 9 5,5 - 33,1 11:47 9
42 43 12 2,7 - 31,8 12:07 0
44 45 14 1,3 - 32 12:27 0
45 47 15 0,7 - 34 12:47 3
46 48 16 0,5 - 33,6 13:07 -
46 47 16 0,3 - 34,6 13:27 3
47 47 17 0,9 - 33,6 13:47 -

Local =         Aguazinha 15/01/07              

Ensaio de Concentração - Profundidade:____________

Ensaio de Placa
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ENSAIO A12 

 

CO2 CH4 H2S O2 CO Tinterna (ºC)Texterna (ºC) Hora Pressão (Pa
0 0,5 0 20,9 - 42,2 33,1 10:26 -

0,6 0 0 20,4 - 43,4 33,4 10:31 -
0 0 0 20,9 - 43,6 31,8 10:36 0
0 0 0 20,9 - 44,4 32,4 10:41 -
0 0 0 20,9 - 44,6 32,5 10:46 -
0 0,1 0 20,6 - 45,3 32,4 10:51 -
0 0 0 20,9 - 44,7 32,8 10:56 0
0 0 0 20,9 - 44,7 33 11:01 -

0,4 0 0 20,9 - 45,2 32,3 11:06 -
0,4 0,2 0 20,9 - 45,3 32,3 11:11 -
0,6 0,1 0 20,9 - 44,8 38,8 11:16 -
0 0 0 20,9 - 43,1 31,7 11:21 -

0,6 0,2 0 20,9 - 44,4 31,4 11:31 -
0,4 0 0 20,9 - 41,8 31,1 11:41 -
0,6 0,3 0 20,5 - 44,5 31,8 11:51 0
0,6 0,3 0 20,9 - 45,5 32,3 12:01 -
0,8 0,4 0 20,6 - 45,8 32,3 12:11 -

CO2 CH4 H2S O2 CO Texterna (ºC) Hora Pressão (Pa)
37 44 18 0,7 - 31,6 10:29 87
43 47 14 0,4 - 32,5 10:49 87
43 46 16 0,4 - 31,1 11:09 -
45 46 19 0,3 - 31,4 11:29 -
46 47 23 0,3 - 31,1 11:49 -
44 47 28 0,3 - 32,5 12:09 87

Ensaio de Placa

Ensaio de Concentração - Profundidade:__0,38m___________
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ENSAIO A13 

 

CO2 CH4 H2S O2 CO Tinterna (ºC)Texterna (ºC) Hora Pressão
0,8 1,5 0 20,9 - 42,5 30,2 10:00 -
0,6 0,7 0 20,9 - 44,5 32,6 10:05 -
0,6 0,6 0 20,4 - 47,4 32,7 10:10 3
0,4 0,5 0 20,5 - 47,8 33,8 10:15 -
0,4 0,5 0 20,6 - 47,8 33,7 10:20 -
0,6 0,4 0 20,6 - 46,9 32 10:25 -
0,8 0,6 0 20,2 - 47,4 34 10:30 6
0,6 0,5 0 20,5 - 47,4 33,3 10:35 -
0,6 0,4 0 20,6 - 47,1 34,5 10:40 3
0,4 0,4 0 20,6 - 47,5 35,6 10:45 -
0,4 0,4 0 20,4 - 46,2 34,7 10:50 -
0,4 0,4 0 20,5 - 47,3 34,9 10:55 0
0 0,3 0 20,6 - 47,1 36,3 11:00 -

0,4 0,4 0 20,3 - 47,5 37,1 11:10 -
0,6 0,4 0 20,6 - 47,6 37,2 11:20 3
0,6 0,4 0 20,9 - 48 35 11:30 -
0,8 0,6 0 20,1 - 47,9 34 11:40 -
0,6 0,5 0 20,5 - 49,9 33,1 11:50 94
0,8 0,5 0 20,6 - 49,1 34,7 12:00 70
0,8 0,6 0 20,4 - 49,8 36,1 12:15 70
1 0,7 0 20,5 - 49,9 33,2 12:25 -

0,8 0,5 0 20,6 - 49 34,3 12:35 -

CO2 CH4 H2S O2 CO Texterna (ºC) Hora Pressão
41 52 23 0,7 - 32,6 10:07 -
42 52 32 0,3 - 32 10:27 -84
40 49 32 0,5 - 35,6 10:47 -
43 49 33 0,7 - 36,4 11:07 -
41 49 35 0,4 - 35 11:30 -
41 51 39 0,3 - 33,1 11:50 -74

Local =              Aguazinha 30/03/07         

Ensaio de Placa

Ensaio de Concentração - Profundidade:___________0,36 m
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ENSAIO A14 

 

CO2 CH4 H2S O2 CO Tinterna (ºC)Texterna (ºC) Hora
0,8 0,8 0 20,9 - - 32,5 9:15
1,4 1,4 0 20,5 - - 33,2 09:20
2 1,7 0 20,2 - - 33,1 09:25

2,8 2,7 0 20 - - 31,8 9:30
3,4 3,4 0 19,7 - - 34,6 09:35
4 3,7 0 19,4 - - 33,4 09:40

4,2 3,5 0 19,2 - - 35,1 9:45
4,4 4 0 19,1 - - 36,6 09:50
5 4,1 0 18,8 - - 35,7 09:55

4,8 3,7 0 18,9 - - 36,4 10:00
5,2 3,9 0 18,7 - - 36,9 10:05
5,6 4,2 0 18,5 - - 36,9 10:10
6,2 4,6 0 18,3 - - 37,3 10:15
7 5,5 0 17,9 - - 34,6 10:25

7,2 5,7 0 17,8 - - 35,4 10:35
7,8 6,3 0 17,4 - - 38 10:45
8,4 6,5 0 17,4 - - 33,9 10:55
9 7 0 17,1 - - 36,7 11:05

9,8 7,8 0 16,6 - - 38,7 11:15
10 7,6 0 16,3 - - 37,5 11:30

CO2 CH4 H2S O2 CO Texterna (ºC) Hora
3,6 2,6 0 19,7 - 33,2 09:22
7,2 6 0 18,1 - 33,4 09:42
8,8 7,2 0 17,2 - 36,4 10:02
14 11,4 3 14,9 - 37,3 10:22

19,9 16,2 3 12,8 - 38 10:42
22 18 4 11,7 - 36,7 11:02
21 16,6 4 12,5 - 36,4 11:22

15,5 12,2 4 14,7 - 33,8 11:37

Local =          Aguazinha 11/04/07             

Ensaio de Placa

Ensaio de Concentração - Profundidade:__0,475 m_________
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ENSAIO A15 

 

CO2 CH4 H2S O2 CO Tinterna (ºC)Texterna (ºC) Hora Pressão (Pa)
1 0,9 0 20,9 - 36,2 30,1 9:25 6

1,4 1,2 0 20,5 - 35 28,9 09:30 -
1,4 0,9 0 20,4 - 38,3 29,6 9:35 -
1,4 1,1 0 20,4 - 38,2 30 09:40 -16
1,4 1 0 20,4 - 39,4 30,6 9:45 -
1,2 1 0 20,4 - 39,4 30,9 09:50 103
1,6 0,9 0 20,2 - 40,8 29,8 9:55 3
1,8 0,9 0 20,2 - 40,1 30,1 10:00 16
1,4 0,8 0 20,4 - 40,7 30 10:05 48
1,4 0,9 0 20,3 - 40,9 31,2 10:10 3
1,2 0,6 0 20,3 - 40,9 29,1 10:15 240
1 0,4 0 20,4 - 42,8 33,5 10:20 -74

0,6 0,2 0 20,6 - 42,5 31,8 10:30 160
0,8 0,2 0 20,5 - 43,4 34,4 10:40 -29
1 0,3 0 20,5 - 42,8 31,5 10:50 -

0,8 0,2 0 20,5 - 45,3 33,1 11:00 -55
1 0,4 0 20,5 - 45,5 32 11:10 -61

0,8 0 0 20,6 - 45,5 34,7 11:20 -
1 0 0 20,6 - 46 32,4 11:35 -22

CO2 CH4 H2S O2 CO Texterna (ºC) Hora Pressão (Pa)
5,8 5,9 0 18,3 - 30,3 09:33 -
10 11,6 0 16 - 31,4 09:53 3830

11,8 12,4 0 15,3 - 29,7 10:13 0
14 15,4 0 14 - 34,5 10:33 1683

16,5 19 0 12,4 - 32,6 10:53 -
20 23,5 0 10,9 - 33,9 11:13 0

23,5 27 3 9,3 - 32,4 11:33 -

Local =                       Aguazinha 18/05/07

Ensaio de Placa

Ensaio de Concentração - Profundidade:__0,405 m
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Ensaio A 16 Data: 15/06/2007 

CO2 CH4 H2S O2 CO Tinterna (ºC) Texterna (ºC) Hora
- 2,9 - 19,7 - 29,4 26,7 9:45
- 4,7 - 19,5 - 29,5 26,4 09:50
- 6,8 - 19,4 - 28,7 28,2 09:55
- 8,4 - 18,5 - 28,5 26,6 10:00
- 11,2 - 18,3 - 28,4 29,6 10:05
- 12,5 - 17,4 - 28,6 27,7 10:10
- 12,8 - 18,2 - 28,2 28,6 10:15
- 15,8 - 17,9 - 29,9 28,3 10:20
- 18 - 16,4 - 30,7 27,6 10:25
- 18,9 - 16,1 - 32,4 29,1 10:30
- 19,3 - 15,1 - 31 29,7 10:35
- 19,6 - 14,9 - 31,9 28,7 10:40
- 20,8 - 14,5 - 30,5 28,2 10:50
- 20,4 - 14 - 36,3 28,4 11:00
- 21,2 - 14,2 - 35,8 30,3 11:10
- 21,4 - 14,7 - 36,2 28,7 11:20
- 21 - 15,1 - 34 29,1 11:30
- 19,6 - 16,1 - 35,1 30,8 11:40

19,4 15,8 - 35,8 29,7 11:55

CO2 CH4 H2S O2 CO Texterna (ºC) Hora Pressão 
13 16,4 27,6 09:30 -

24,2 15,9 29,4 09:45 64
37,7 15,7 28,3 10:00 -
55,5 15 28,6 10:15 -
63,5 7,3 28,3 10:30 71
65,5 2,7 28,1 10:45 -
67,5 1,4 28,6 11:00 -
67,5 0,6 29,8 11:15 168
66 0,6 29,4 11:30 -
66 0,1 29,6 11:45 -

Local =                       Aguazinha 15/06/07

Ensaio de Placa

Ensaio de Concentração - Profundidade:__0,39m
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ENSAIO A18 

 

Tempo (min CO2 CH4 H2S O2 CO Tinterna (ºC)Texterna (ºC) Hora Tempo (min)Pressão (Pa)
0 2,4 1 19,9 2 46,4 31,7 9:53 0 0
5 3,4 1,2 19,3 3 44,2 33,6 09:58 5
10 4,2 1,7 18,8 4 44 34,2 10:03 10
15 4,8 2,1 18,3 5 45 34,3 10:08 15 0
20 5,6 2,4 17,8 6 47,2 36,4 10:13 20 0
25 5,8 2,6 17,5 6 45 35,1 10:18 25
30 6,4 2,9 17,5 6 48,2 36,6 10:23 30
35 6,8 3 16,9 7 37,9 35 10:28 35
40 6,6 2,7 16,9 8 47,7 36 10:33 40 0
45 7,2 2,9 16,6 7 44 35 10:38 45 0
50 7,4 2,8 16,4 8 47,7 37,3 10:43 50
55 7,6 2,8 16,2 7 47,5 36,6 10:48 55
60 7,8 2,7 16 7 47,7 36 10:53 60
70 8,2 2,9 15,8 6 43,4 32,8 11:03 70 0
80 8,6 3 15,6 5 47,1 32,8 11:13 80 0
90 9,2 3,1 15,3 5 48,4 35,3 11:23 90

100 9,4 3,2 15,1 4 36,8 34,2 11:33 100
110 9,4 3,2 15,1 11:43 110 0
120 9 2,9 0 15,2 5 43 35,1 11:53 120
130 9 2,9 15,2 12:03 130

CO2 CH4 H2S O2 CO Texterna (ºC) Hora Pressão (Pa)
10,2 8,2 4 15,4 35 10:42 3
13,5 11,2 5 13,6 35 11:00
16,5 13,4 7 11,8 32,2 11:20 10
19,5 14,8 9 10,5 32,7 11:42
18,5 12 10 11,2 36,9 11:57 9
17 10,6 0 12 45 35,1 12:08 10

Local =                       Aguazinha 19/11/07

Ensaio de Placa

Ensaio de Concentração - Profundidade:__0,38 m
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ENSAIO A19 

 

 

Hora T empo  (min) CO2 (%) CH4 (%) H2S (ppm) O2 (%) CO (ppm)Tinterna (ºC)Texterna (ºC)
9:35 1 2,0 1,9 19,70 43,60 32,70
9:40 5 2,8 2,6 19,40 45,50 32,50
9:45 10 3,6 3,6 19,00 46,30 33,00
9:50 15 4,2 4,4 18,60 47,20 34,80
9:55 20 4,8 4,9 18,30 46,90 34,20
10:00 25 5,4 5,5 18,00 44,90 32,60
10:05 30 5,8 5,9 17,70 47,80 35,00
10:10 35 6,2 6,3 17,50 46,70 34,00
10:15 40 6,6 6,6 17,30 41,70 35,60
10:20 45 7,0 7,0 17,10 42,50 34,50
10:25 50 7,2 7,2 16,90 38,00 36,70
10:30 55 7,6 7,4 16,80 38,60 38,50
10:35 60 7,8 7,4 16,70 48,60 36,90
10:45 70 8,2 7,6 2 16,60 45,60 35,00
10:55 80 8,6 8,0 2 16,30 50,40 35,00
11:05 90 9,4 8,6 2 16,00 44,60 33,50
11:15 100 9,4 8,6 3 15,80 43,70 37,40
11:25 110 10,0 9,0 3 15,70 43,90 32,70
11:35 120 10,0 8,6 4 15,60 44,80 32,70
11:50 135 10,8 9,2 5 15,30 51,80 35,80
12:05 150 11,2 9,4 6 15,30 52,00 36,90
12:12 157 11,0 9,2 6 15,20 53,00 34,90

ação - Profundidade:__0,385 m
CO2 CH4 H2S O2 CO Texterna (ºC) Hora Pressão (Pa)
10,2 8,2 4 15,4 35 10:42
13,5 11,2 5 13,6 35 11:00 3
16,5 13,4 7 11,8 32,2 11:20 9
19,5 14,8 9 10,5 32,7 11:42
18,5 12 10 11,2 36,9 11:57 6
17 10,6 0 12 45 35,1 12:08 12

Local =   A 19                  Aguazinha 18/11/07

Ensaio de Placa
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ENSAIO A20 

 

Hora T empo  (min) CO2 (%) CH4 (%) H2S (ppm) O2 (%) CO (ppm)Tinterna (ºC)Texterna (ºC)
10:58 0 0,4 0,5 20,60 0
10:59 1 0,6 0,6 20,50 0
11:00 2 0,6 0,6 20,40 0
11:01 3 0,8 0,7 20,40 0
11:02 4 0,8 0,8 20,40 0
11:03 5 1,0 0,9 20,20 0 32,60
11:08 10 1,6 1,1 20,90 0 38,70 34,80
11:13 15 2,2 1,7 19,60 0 38,20 34,50
11:18 20 2,6 2,0 19,40 0 33,50 32,10
11:23
11:28 30 2,8 2,3 19,10 0 33,10 33,80
11:33 35 3,4 2,6 18,90 0 31,90 30,90
11:38 40 3,6 2,9 18,60 0 32,40 32,00
11:43 45 4,8 3,7 18,30 0 33,40 33,90
11:48 50 5,2 4,0 18,00 0 33,50 32,80
11:53 55 5,4 4,4 17,80 0 34,00 33,70
11:58 60 6,2 4,9 17,40 0 34,20 32,90
12:08 70 6,6 5,1 17,30 0 34,70 32,10
12:18 80 7,2 5,7 16,80 0 33,70 35,20
12:28 90 7,4 5,7 16,80 0 35,40 34,90
12:38 100 7,8 6,0 16,50 0 33,40 22,50
12:48 110 8,4 6,4 16,20 0 35,80 37,00
12:58 120 8,6 6,6 16,20 0 37,80 37,60
13:13 135 9,4 7,2 16,10 0 43,00 35,40
12:28 150 9,8 7,4 15,80 0 36,10 36,70
12:58 165 10,2 7,6 15,70 0 33,50 32,10
13:13 180 10,2 7,6 15,60 0 33,50 31,80

ação - Profundidade:__ 0,54 M
CO2 CH4 H2S O2 CO Texterna (ºC) Hora Pressão (Pa)

9 9 17 8 33 11:07 3
16,5 19 14 12,6 32,6 11:27 0
20,5 23,5 10,9 14 33,6 11:37 9
30 34 14 7 34,6 12:14 0
35 40 12 4,3 37,3 12:28 6
36 40 3,8 11 33,9 12:56 0
35 37 4,5 8 35,5 13:11 6

29,5 29,5 7,2 7 36,2 13:43 0

Local =   A20               Aguazinha 28/11/07

Ensaio de Placa
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ENSAIO A21 

 

Hora T empo  (min) CO2 (%) CH4 (%) H2S (ppm) O2 (%) CO (ppm)Tinterna (ºC)Texterna (ºC)
10:19 0 1,0 0,5 0 20,50 0 44,60 30,70
10:20 1 1,2 0,6 0 20,40 0 45,20 30,00
10:21 2 1,4 0,8 0 20,40 0 45,70 28,40
10:22 3 1,6 1,0 0 20,20 0 46,40 30,40
10:23 4 1,8 1,1 0 20,10 0 47,00 29,70
10:24 5 2,0 1,2 0 20,00 0 45,30 28,20
10:29 10 3,4 2,1 0 19,40 0 45,20 30,60
10:34 15 4,4 2,8 0 18,80 0 44,60 31,60
10:39 20 5,4 3,7 0 18,20 0 45,00 31,80
10:44 25 6,2 4,5 0 17,80 0 47,00 31,80
10:49 30 6,8 5,0 0 17,40 0 48,00 32,80
10:54 35 7,4 5,2 0 17,10 0 45,20 31,40
10:59 40 7,8 5,6 0 16,80 0 44,90 32,10
11:04 45 8,4 6,0 0 16,50 0 47,70 31,10
11:09 50 9,0 6,4 0 16,20 0 46,40 32,80
11:14 55 9,4 6,6 0 16,00 0 34,30 32,00
11:19 60 9,8 7,0 0 15,70 0 34,10 33,80
11:29 70 10,6 7,4 0 15,20 0 34,60 33,20
11:39 80 11,6 8,2 0 14,70 0 32,50 33,00
11:49 90 12,2 8,4 0 14,40 0 34,40 31,30
11:59 100 13,0 8,8 0 14,10 0 34,70 33,60
12:09 110 13,0 9,0 0 13,80 0 32,10 33,80
12:19 120 13,5 9,6 0 13,40 0 32,00 34,50
12:34 135 14,5 9,8 0 13,00 0 33,80 34,00
12:49 150 14,5 9,8 0 12,90 3,0 37,20 36,30
13:04 165 15,0 10,0 0 12,60 3,0 43,60 34,70
13:19 180 15,5 10,2 0 12,50 3,0 43,80 34,70
13:34 195 15,5 10,4 0 12,30 3,0 37,00 32,90
13:49 210 15,5 10,6 0 12,10 4,0 36,20 35,60

ação - Profundidade:__ 0,54 M
CO2 CH4 H2S O2 CO Texterna (ºC) Hora Pressão (Pa)

9 9 17 8 33 11:07 6
16,5 19 14 12,6 32,6 11:27 0
20,5 23,5 10,9 14 33,6 11:37 0
30 34 14 7 34,6 12:14 0
35 40 12 4,3 37,3 12:28 -3
36 40 3,8 11 33,9 12:56 0
35 37 4,5 8 35,5 13:11 0

29,5 29,5 7,2 7 36,2 13:43 0

Local =   A 21                    Aguazinha 28/11/07

Ensaio de Placa

 

 

 

 


	1) CAPITULO I – INTRODUÇÃO
	1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
	1.2 OBJETIVOS E METODOLOGIA
	1.3 ESTRUTURA DA TESE 

	2) CAPÍTULO II – REVISÃO BILBLIOGRÁFICA 
	2.1 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
	2.1.1 Mecanismo de Formação dos Gases
	2.1.2 Controle e Monitoramento

	2.2 CAMADAS DE COBERTURA
	2.2.1 Regulamentações Relacionadas
	2.2.2 Tipos de Camadas de Cobertura Final
	2.2.2.1 Camadas Convencionais de Solos Compactados

	2.2.2.2 Camadas Convencionais Solo - Geossintético
	2.2.2.3 Fatores que Afetam o Comportamento de Camadas de Cobertura Convencionais
	2.2.3 Camadas Alternativas 
	 2.2.3.1 Camadas Evapotranspirativas
	2.2.3.2 Camadas Oxidativas
	2.2.3.3 Camadas com Mistura de Solo e Resíduo de Papel
	2.2.3.4 Camadas de Geomembranas Expostas, EGC
	2.2.3.5 Camadas com Resíduo da Construção Civil 

	2.3 FLUXO DE GASES
	2.3.1 Percolação de Gases em Solo
	2.3.2 Mecanismos de Transporte
	a) Advecção
	b) Difusão
	C) Dispersão Mecânica
	2.3.3 Fatores Intervenientes
	a) Estrutura do Solo
	b) Umidade de compactação
	c) Grau de Saturação
	d) Conteúdo volumétrico de ar

	2.3.4 Métodos de Investigação “In Situ”
	2.3.5 Emissões de Gases em Aterros


	3) CAPITULO III – MATERIAIS E MÉTODOS 
	3.1 INTRODUÇÃO
	3.2 DESCRIÇÃO DO LOCAL DE ESTUDO
	3.2.1 Localização do Aterro de Resíduos Sólidos de Aguzinha-PE
	3.2.2 Histórico do Aterro
	3.2.3 Etapas de Recuperação Ambiental da Área 
	3.2.3.1 Camadas de Cobertura e Drenos da Célula Nº 1

	3.3 ENSAIOS DE CAMPO
	3.3.1  Instrumentação Utilizada
	3.3.1.1 – Detector de Gases
	3.3.1.2 – Termômetro
	3.3.1.3 – Manômetro
	3.3.1.4 – Anemômetro

	3.3.2 Placa de Fluxo Estática
	3.3.3 Medição de Pressão e Concentração do Biogás 
	3.3.4 Concentração e Velocidade do Biogás nos Drenos
	3.3.5 Amostragem de Solo e Medidas Umidade e de Densidade “in situ”

	3.4 ENSAIOS DE LABORATÓRIO
	3.4.1 Caracterização e Compactação dos Solos.
	3.4.2 Ensaio de Permeabilidade a Água
	3.4.3 Ensaio de Permeabilidade ao Ar 

	3.5 DADOS CLIMÁTICOS
	3.6 TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

	4) CAPITULO IV- RESULTADOS E DISCUSSÕES DOS ENSAIOS
	4.1. INTRODUÇÃO
	4.2 ENSAIOS DE CAMPO 
	4.2.1 Placa de Fluxo Estática
	4.2.2 Medição da Concentração e Pressão dos Gases no Contato Solo-Resíduo
	4.2.3 Concentração e Vazão do Biogás nos Drenos
	4.3 ENSAIOS DE LABORATÓRIO
	4.3.1 Granulometria e Classificação Unificada
	4.3.2 Índices Físicos do Solo
	4.3.3 Compactação dos Solos 
	4.3.4 Permeabilidade a Água 
	4.3.5 Permeabilidade ao Ar

	5) CAPITULO V- ANÁLISE DOS RESULTADOS 
	5.1 INTRODUÇÃO 
	5.2 FLUXO DE CH4
	5.2.1 Análise Quantitativa
	a) Fluxo de CH4 nulo – ensaios: A2, A12, A13 e A15
	b) Fluxo de CH4  até 20 Kg/m2.ano – Ensaios: A3, A4, A10, A18 e A20
	c) Fluxo de CH4 entre 20 e 40 kg/m2.ano – ensaios: A1, A6, A14, A19 e A21
	d) Fluxo de CH4 entre 40 e 70 kg/m2.ano – ensaios: A5, A7, A8 e A11
	e) Fluxo de CH4 maior que 100 kg/m2.ano – ensaio: A9
	5.2.2 Análise Qualitativa
	5.2.3 Comparação das Emissões de CH4 pela Camada de Cobertura e Drenos
	5.3 MAPEAMENTO DAS EMISSÕES 
	5.4 RETENÇÃO DO BIOGÁS PELA CAMADA DE COBERTURA 
	5.5 FATORES QUE INFLUENCIAM NA RETENÇÃO DO BIOGÁS
	5.5.1 Análise Individual das Variáveis que Afetam a Retenção de CH4
	a) Influência da pressão no contato solo-resíduo
	c) Influência da concentração de CH4 
	e) Influência do Percentual de Finos 
	f) Influência do Grau de Saturação de Campo 
	g) Influência da umidade de campo (%) 

	5.5.2 Análise Conjunta das Variáveis que afetam a Retenção de CH4
	5.6 TRATAMENTO DE DADOS


	6) CAPITULO VI –CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA NOVAS PESQUISAS
	6.1 CONCLUSÕES
	6.2 SUGESTÕES PARA NOVAS PESQUISAS

	7) BIBLIOGRAFIA
	8) ANEXO I 
	Curvas Granulométricas
	Ensaios de Placa de Fluxo e DMPC


