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RESUMO  

 
Os aterros sanitários podem ser considerados sistemas biológicos predominantemente 

anaeróbios, sendo que muitos estudos realizados nestes sistemas enfocam a dinâmica do 

processo de digestão anaeróbia, enfatizando as transformações físicas, químicas e 

biológicas ocorridas nos resíduos dispostos. No entanto, esta dinâmica associada a 

fatores ambientais e operacionais provocam a sobreposição de fases de estabilização, 

refletindo nas características dos lixiviados e da fração sólida. Essa sobreposição de 

fases pode impedir a detecção e a interpretação correta da evolução das mesmas. 

O processo de digestão anaeróbia dos resíduos sólidos orgânicos pode ser melhorado e 

acelerado, se os aspectos básicos do processo de degradação forem compreendidos e 

utilizados métodos que contribuam para a obtenção de uma partida rápida e equilibrada, 

com o uso de inóculo apropriado.Neste sentido, este trabalho visa contribuir para um 

melhor entendimento dos fenômenos de bioestabilização dos Resíduos Sólidos Urbanos 

– RSU, em aterro sanitário, avaliando–se os efeitos e o grau de influência da técnica de 

recirculação de lixiviados – chorume. 

Desta forma, diversos parâmetros físico-químico de interesse foram investigados a 

partir da análise em profundidade dos constituintes sólidos, líquidos e do biogás 

resultantes da digestão anaeróbia dos resíduos urbanos com média de aterramento de 2 

anos, em célula do Aterro Sanitário da Muribeca/PE, que estão submetidos a técnica de 

recirculação de lixiviados. 

A técnica mostrou-se interessante para aceleração da biodegradação dos sólidos, 

redução do potencial poluidor e contaminador do chorume, mantendo o pH alcalino, e 

temperaturas que indica a fase metanogênica, e com geração de biogás. Devido a 

recirculação de lixiviados, os parâmetros analisados foram atingidos em média de 2 

anos quando, normalmente, demoraria décadas para serem atingidos. Por outro lado esta 

técnica deve ser empregada com controle total dos maciços contendo lixo, das 

propriedades físico-químicas e biológicas do chorume.  

Conclui-se portanto, que o emprego do lixiviado – chorume, como inóculo, pode ser 

uma alternativa vantajosa na aceleração da bioestabilização em aterro sanitário, pois 

pode reduzir o tempo necessário para a degradação, minimiza custos de tratamento e 

riscos de contaminação do meio ambiente.
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ABSTRACT  
 
The landfill can be considered a natural biological system, predominantely anaerobic. 
Many studies emphasize the physical, and biological transformations that occur in 
buried solid waste.Although this organic process and it´s associated enviromental and 
operational factors cause stabilizing phases reflecting the characteristics of solid part of 
the leachate.This may not allow a correct detection and interpretation of the process 
evolution data. 
The anaerobic digestion process of organic solid waste can be improved and accelerated 
it the basic phases of the degradation process are better understood, by using those 
methods such s that contribute to obtaining results fron the beginning white maintaining 
equilibrium in the processes, suchas an appropriete source.  
This work intends to contribute to a better understanding of biostabilized phenomena in 
municipal solid waste- MSW- in landfills utilizing the effects and influences of the 
recirculation leachate technique. By this method several physical-chemical parameters 
of interest were investigated from the in – depth analysis of solid, liquid, and gas from a 
landifill which result from the anaerobic digestion of urban waste, with final disposal 
average of two years in a Muribeca/PE landifill cell that was submitted to the leachate 
recycle technique. 
The technique showed interesting for the accelerated biodegradtion of the solids, the 
reduction of pollution and leachate contaminations, maintaining an alkaline pH, 
temperatures indicating methanogenic phase, and with landfill gas generation. 
Due to recirculation of leachate analyzed parameters were reached in an average of two 
years, when it would usually take decades. 
Incidentally, this technique must be used under the total control of the contained 
compact waste and of the physical, chemical, and biological characteristics of the 
leachate. 
In conclusion, using the leachate as a source can be a useful alternative in the 
accelerated biostabilizing in a landfill because it reduces the time necessary for 
biodegradation, minimizes tratment costs, and lowers the risk of environmental 
contamination 
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CAPÍTULO 1 -  INTRODUÇÃO 
 

O crescente processo de urbanização e industrialização são os principais fatores 

responsáveis pela multiplicação dos problemas gerados com a produção de resíduos 

sólidos urbanos (RSU) comumente denominado “lixo” pela população. Quando as 

comunidades eram menores, a quantidade e a composição do lixo não trazia muitas 

preocupações, pois sua constituição química era predominantemente orgânica e 

biodegradável, assim, desta forma, as agressões ao meio ambiente quando enterrado ou 

mesmo abandonado ao ar livre eram menos intensas. 

Nos dias atuais, o lixo urbano é produzido diariamente em grandes quantidades e 

com composição variada, não devendo ser aterrado ou abandonado ao ar livre sem 

tratamento prévio. 

Com o advento do incremento tecnológico é crescente a presença de materiais 

como pneus, plásticos, vidros, metais, louças, pilhas, baterias, carcaças de eletro 

eletrônicos, que são considerados como não biodegradáveis e até mesmo com poder 

contaminante, podendo permanecer  na natureza por tempo indefinido sem que haja 

uma decomposição e/ou degradação destes produtos industrializados. A disposição final 

destes RSU realizada de modo inadequado, sanitariamente falando, podem contaminar o 

solo, a água e o ar, implicando em perda de qualidade de vida para a população, assim, 

como degradação do meio ambiente.  

No contexto das diversas formas de contaminação que a disposição e operação 

que um aterro sanitário oferece tanto ao meio ambiente como ao meio antrópico, faz-se 

necessário o conhecimento mais aprofundado da área destinada ao aterro, bem como o 

monitoramento dos resíduos aterrados, dos líquidos e gases gerados, para que possibilite 

a adoção de medidas tecnicamente apropriada e que não haja o desequilíbrio do 

ambiente no entorno da área ocupada pelo aterro sanitário. 

Esta questão tem fomentado pesquisas de novas técnicas e procedimentos 

capazes de melhorar o desempenho das células de aterramento dos resíduos para que o 

aterro possa operar como um biorreator, acelerando a biodegradação da fração orgânica 

presente nos RSU, reduzindo o tempo para que este processo ocorra, e 

consequentemente, diminuindo a geração e melhore a qualidade do lixiviado/chorume, e 

que aumente a produção do biogás, com o seu aproveitamento energético, minimizando 

com isto os impactos ambientais. Neste sentido, a técnica de recirculação do chorume 
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(ou percolado), já utilizado em vários países, permite um tratamento da massa do lixo, 

através da promoção de condições biológicas e físico-químicas que propiciem uma 

melhor eficiência na biodegradação. Este aspecto envolve muitas variações que incluem 

a composição do lixo, umidade, densidade, condições climáticas do ambiente local, 

entre outros. 

Em determinadas circunstâncias a recirculação pode provocar a saturação da 

massa de lixo aterrada, inibindo o processo de biodegradação, bem como a instabilidade 

da massa aterrada.  

O objetivo deste trabalho é realizar estudos que permitam a avaliação da 

influência da recirculação de chorume no comportamento da célula de confinamento de 

resíduos, através do monitoramento de campo e ensaios de laboratório. Neste contexto, 

foram obtidos dados através de ensaios de campo e laboratório da Célula 5, no Aterro 

Sanitário da Muribeca-PE.  Os ensaios foram realizadas em amostras obtidas em 

diferentes pontos e profundidades, com amostras de solo indeformada e deformada, 

composição dos líquidos para análise físico-químico e bacteriológico, bem como das 

propriedades dos sólidos aterrados (teor de umidade, sólidos voláteis, pH e temperatura) 

e a estimativa de geração de biogás. 

Os resultados obtidos permitiram determinar o estágio de decomposição dos 

resíduos aterrados; caracterizar as propriedades geotécnicas do solo de cobertura, 

avaliar a taxa de decaimento do poder contaminante/poluidor no chorume e estimar a 

produção do biogás, podendo desta forma avaliar a eficiência da metodologia adotada. 

A estrutura da dissertação consta de seis capítulos; Capítulo I introdução; no 

Capítulo II é apresentado uma revisão bibliográfica em que é abordado tema sobre 

aterro sanitário para resíduos sólidos Classes II e III, caracterização de líquidos e gases, 

bem como técnicas de tratamento de lixiviados/chorume e influência da recirculação de 

lixiviados, com apresentação de estudos correlatos; No Capítulo III é apresentado a 

caracterização físico-ambiental da área de estudo, aspectos físicos da área, 

contextualização da célula experimental – Célula 5, também é descrito a metodologia 

experimental dos ensaios realizados em campo e em laboratório realizados nos resíduos 

sólidos, no solo de cobertura da célula e nos líquidos  - chorume e biogás; No Capítulo 

IV apresentado-se a análise e discussão dos resultados; No capítulo V as conclusões e 

recomendações e no capítulo VI a referência bibliográfica. 
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CAPITULO II -  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 - CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS – RSU 
 

Os resíduos sólidos constituem, no Brasil, um motivo de preocupação das 

autoridades e órgãos ambientais, devido à quantidade crescente que vem sendo gerado, 

principalmente como resultado dos elevados processos de urbanização e 

industrialização em algumas regiões do país. Aliado a crescente geração de lixo está a 

carência de instalações e locais adequados para o tratamento e a destinação final desses 

resíduos . 

A classificação dos resíduos, no Brasil, obedece à Norma Brasileira NBR 10.004 

– 1997a, Resíduos Sólidos. Essa norma classifica os resíduos quanto aos seus riscos 

potenciais ao meio ambiente e à saúde pública e inclui, além dos resíduos, também os 

considerados como semi-sólidos, os lodos e borras e determinados líquidos tais como 

solventes, óleos lubrificantes, PCB´s, entre outros. 

A norma NBR 10.004 estabelece os limites e condições para a classificação do 

resíduo, sendo complementada pelas normas NBR 10.005 – Lixiviação de resíduos, 

NBR 10.006 – Solubilização de resíduos e NBR 10.007 – Amostragem de resíduos; que 

estabelecem os procedimentos para a coleta de amostras e os testes de caracterização. 

 

2.1.2 – Probabilidade de Contaminação pelos Resíduos Sólidos Urbanos 
 

Quando dispostos inadequadamente, os RSU constituem problemas de ordem 

estética e/ou ameaça à saúde pública. A falta de um sistema de limpeza urbana que 

compreenda o correto armazenamento, a coleta, o transporte e a disposição final dos 

RSU, pode causar vários problemas sociais e ambientais,  como: 

• Contaminação da população: os RSU espalhados nos logradouros públicos, em 

terrenos vagos, representa um grande potencial de contaminação, visto conterem 

bactérias e patógenos (microorganismos infectantes); 

• Proliferação de vetores: os RSU estocados ou dispostos inadequadamente 

tornam-se um excelente meio para o surgimento de vetores, que podem transmitir várias 

doenças, tais como leptospirose, febre amarela, calazar entre outras; 

• Catação: a disposição inadequada dos RSU leva algumas pessoas a catá-los, 

sem nenhuma preocupação com a higiene e segurança pessoal, podendo resultar 

subempregos e má qualidade de vida a estas pessoas; 
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• Poluição do solo: os RSU dispostos inadequadamente sobre o solo, acarretam 

várias alterações nas características do mesmo, sendo um poluidor potencial de 

aqüíferos; 

• Poluição das águas: o carreamento dos RSU pelas águas das chuvas para os 

fundos de vales, córregos, rios e ribeirões, provoca um grande impacto sobre as águas 

superficiais, poluindo-as, além de constituir obstáculos mecânicos ao livre escoamento 

das mesmas; 

• Poluição do ar: as partículas emitidas para a atmosfera e os gases produtores de 

odores, podem produzir efeitos nocivos ao homem e ao meio ambiente. A Figura II.1 

ilustra este aspecto muito comum nos municípios brasileiro. 

 

    

Figura II. 1 – Aspecto geral dos locais de disposição final dos RSU no Brasil 

(Muribeca/PE, Janeiro de 2003) 

 

2.2 – DISPOSIÇÃO FINAL DOS RSU 

A disposição, destinação ou destino final dos RSU consiste em uma das 

preocupações dos administradores municipais, pois mesmo com o tratamento e/ou 

aproveitamento dos resíduos, ainda sobram os “rejeito”. Existem sistemas de disposição 

final, como: 

 

- descarga a céu aberto ou lixão: consiste em uma forma inadequada de disposição 

final de resíduos sólidos, onde estes são jogados sobre o solo, sem medidas de proteção 
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ao meio ambiente ou à saúde pública; é a forma mais utilizada nos municípios 

brasileiros (JARDIM et al 1995); 

- aterro controlado (lixão controlado): é uma variação do lixão, nesta forma de 

disposição, os resíduos sólidos são cobertos com terra, de forma arbitrária, onde reduz 

os problemas de poluição visual, mas não reduz as poluições do solo, das águas e 

atmosférica, não levando em consideração a formação de líquidos e gases (SANT´ANA 

FILHO 1991); 

 

- aterro sanitário de RSU: consiste na técnica de disposição de resíduos sólidos no 

solo, sem causar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, minimizando os 

impactos ambientais, método este que utiliza princípios de engenharia para confinar os 

resíduos sólidos à menor área possível e reduzi-los ao menor volume permissível, 

cobrindo-os com uma camada de solo na conclusão de cada jornada de trabalho e em 

intervalos menores se necessário (ABNT –1984). 

 

2.3 – BIODEGRADAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Os resíduos sólidos depositados de forma contínua em aterros não são, contudo, 

inativos. Esta mistura de uma grande variedade química, sob a influência de agentes 

naturais (chuva e microrganismos) é objeto de evoluções complexas, constituídas pela 

superposição de mecanismos físicos, químicos e biológicos, o que resulta em geração de 

subprodutos sólidos, líquidos e gasosos. Além da dissolução dos elementos minerais e o 

carreamento pela água de percolação das finas partículas e do material solúvel, o 

principal fator que contribui na degradação dos resíduos é a bioconversão da matéria 

orgânica em formas solúveis e gasosas.  

A taxa de decomposição é função dos materiais constituintes do lixo, de suas 

características químicas, físicas e biológicas, da quantidade de oxigênio disponível, da 

umidade, da temperatura e dos microrganismos presentes (LINDEMBERG 1990). 

O conjunto destes fenômenos conduz, a geração de metabólitos gasosos e ao 

carreamento pela água de moléculas muito diversas, as quais originam os vetores da 

poluição em aterro sanitário: os lixiviados e o biogás. A evolução dos resíduos sólidos 

urbanos em aterro sanitário constitui-se, portanto, em um fenômeno global que conduz, 

via de regra, a formação de lixiviados e de biogás. Assim, a Figura II.2 ilustra os 
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• Fenômenos de dissolução dos elementos minerais 
presentes nos resíduos, 

 
• Bioconversão da matéria orgânica em formas solúveis 

e gasosas, 
 
• Carreamento pela H2O de percolação das finas 

partículas e do material solúvel. 
 

Degradação 
dos resíduos 
sólidos 
urbanos em 
aterro 
sanitário 

principais impactos ao ambiente decorrentes da disposição no solo de resíduos sólidos 

urbanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II 2 – Ilustração dos principais impactos ambientais decorrentes da 

disposição no solo de resíduos sólidos urbanos. (fonte – PROSAB, 2000) 

O processo de degradação dos compostos orgânicos e inorgânicos é um 

fenômeno constituído essencialmente pela superposição de mecanismos biológicos e 

físico–químicos, catalisados pelo fator água, presente nos resíduos pela umidade inicial 

e pela águas das precipitações que ocorrem quando estes estão dispostos em aterro 

sanitário.De modo geral, a Figura II.3 explana a respeito da degradação dos RSU. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura II. 3 - : Esquema explicativo do processo de degradação dos resíduos 
sólidos urbanos. (fonte – PROSAB, 2000) 
 

 

 

Geração de lixiviados 

Ní l d l l

Geração de gases Emanação de odores 
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2.3.1 – GERAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE BIOGÁS 

A produção do hidrocarboneto saturado mais simples, o metano, é um fenômeno 

presente na natureza ao longo dos tempos e, primeiramente, foi denominado “gás dos 

pântanos” (ROCCA 1981). 

O gás metano é considerado um gás combustível e suas emissões correspondem, 

segundo IPT (2000), 19% das emissões antrópicas dos gases de efeito estufa. O metano 

natural corresponde a apenas 20% das emissões e as atividades humanas são 

responsáveis pelos 80% restantes, sendo que uma fração de 20% é oriunda da produção 

e uso de combustíveis fósseis. Dentre as emissões mundiais de metano, cabem aos 

aterros sanitários controlados e aos lixões cerca de 8%, o que justifica,nas últimas 

décadas, preocupação com o gerenciamento do setor de resíduos sólidos e com a 

questão do aquecimento global. 

 

De modo geral, a formação de gases – biogás, em aterros de resíduos se deve à 

decomposição da matéria orgânica em meio anaeróbio, o que produz principalmente 

gases como  metano (CH4), dióxido de carbono (CO2 ), oxigênio (O2 ), hidrogênio (H), 

e as reações entre resíduos incompostáveis podem gerar também gases tóxicos. 

A geração de gás em aterro sanitário é afetada por diversas variáveis, entre as 

quais se podem citar: natureza dos resíduos, umidade, estado físico dos resíduos 

(tamanho das partículas), potencial hidrogeniônico (pH), temperatura, nutrientes, 

capacidade-tampão e taxa de oxigenação. Vale salientar que esses fatores são os 

responsáveis pelo desenvolvimento do processo de digestão anaeróbia de substratos 

orgânicos. 

 

A disponibilidade de oxigênio no interior dos aterros sanitários geralmente é 

baixa, ou seja, as fases anaeróbicas predominam. Neste sentido o consumo de oxigênio 

disponível depende das características dos resíduos aterrados e dos vazios entre 

partículas dos resíduos que pode elevar a temperatura das células do aterro, em virtude 

da atividade de microrganismos decompositores, mesmo quando confinados, sem 

possibilidade de intercâmbios com o oxigênio atmosférico. Isso ocorre em função da  

atividade dos mocroorganismos aeróbios ainda existentes no ambiente das células de 

aterramento, liberam no meio energia na forma de calor, portanto, com elevação de 

temperatura.  



 8

Com o esgotamento do oxigênio disponível, tem início o processo anaeróbio de 

transformação do material bruto em parcialmente estabilizado, com produção de energia 

na forma de gás. Segundo BIDONE et al (1998), há pequenas concentrações de metano 

em aterros antigos, ou seja com mais de 10 anos de encerramento de suas atividades 

operacionais. 

 

De acordo com MAHLER & OLIVEIRA (1998), nos aterros em condições 

anaeróbicas constituídos com teor de 50 a 60% de matéria orgânica, a produção de 

biogás em média consiste de 40 a 50% de metano (CH4)  e 40 a 50% de dióxido de 

carbono (CO2 ), sendo que os componentes restantes são traços de outros gases e 

oxigênio (O2). 

 

 Segundo POVINELLI et al (1999), a taxa de produção de gás e de CH4 cresce 

com o aumento de teor de umidade, atingindo a produção máxima entre 60 e 80% de 

umidade, enquanto outros autores afirmam que a variação ideal de umidade é entre 20 e 

60% para o desenvolvimento de microrganismos biodecompositores. Isto posto, mostra 

bem a controvérsia existente relativa a umidade ideal para que ocorra as reações e 

atividades microbianas produtoras de gás em aterro. 

 

O pH dos resíduos é um excelente indicador do potencial da atividade 

metanogênica e o valor deste parâmetro considerado ótimo compreende a faixa de 6,5 a 

7,5, sendo que a produção de metano decresce bruscamente em meios ácidos ou seja pH 

abaixo de 6,5, por inibir a formação de ácidos precursores da formação de metano – 

acético, propiônico e butírico. De acordo com CHERNICHARO (1997), estes ácidos 

produzidos na degradação de complexos orgânicos simples por via anaeróbia, 

respondem conjuntamente por aproximadamente 90% da produção do gás metano. 

 

Segundo ARIGALA et. al. (1995), o gás de aterro é produzido pela 

decomposição de resíduos orgânicos em condições anaeróbias no local do aterro. 

Normalmente, o gás de aterro é composto por 55% de metano (CH4), 40% de dióxido de 

carbono (CO2) e pequenas quantidades de nitrogênio, hidrogênio e água. Esses gases 

podem ser coletados através de uma rede de dutos horizontais e poços, que são 

instalados anteriormente e durante a disposição dos resíduos no local do aterro.  
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MELO (2000), ao pesquisar a geração – concentração de gases nos aterros 

Aguazinha, Muribeca – Recife e Metropolitano – Salvador, obteve como resultados de 

monitoramento de 2 anos, os valores médio em concentração dos gases  

 

    COMPOSIÇÃO % 
Gás/Aterro Aguazinha/PE Muribeca/PE Metropolitano/BA 

CH4 50 51 56,5 
CO2 23 33 42,4 
N2 20 12 0,9 
O2 7 4 0,3 

  Quadro II.1 – Estimativa de geração de biogás – fonte: MELO, 2000 
 

Segundo a pesquisadora, as concentrações de metano nos aterros de Aguanhinha 

e Muribeca apontam para resíduos em fase metanogênica com alto estágio de 

degradação; mas para o aterro Metropolitano os parâmetros analisados caracterizam 

resíduos recentes e com alto teor de matéria orgânica a ser decomposta. Salienta ainda 

que os dados de gases obtidos neste aterro podem indicar um processo da fase ácida e 

inicial da fase de produção de metano. 

 

 FREDERICK et al (1997), pesquisou os efeitos da recirculação de lixiviados na 

geração do gás, no aterro Keele Valley em Toronto, em célula com aproximadamente 4 

anos de confinamento, e que continham 19.000.000 toneladas  de resíduos. Os resíduos 

possuíam umidade em torno de 25% da carga em peso e taxa de recirculação de 

lixiviados em torno de 240L/mim. Proporcionou  geração de biogás em média de 370 

m3/mim, tendo como ano início das medições 1990, mas os trabalhos de monitoramento 

continuaram segundo os pesquisadores tendo em vista ampliação das frentes de trabalho 

no referido aterro. 

 

 MACIEL (2002), ao pesquisar a geração de biogás no aterro da Muribeca-PE, 

especificamente nas Células 2 e 3, do referido aterro, com idade de aterramento dos 

RSU, estimados entre 10 e 4 anos, obteve valores médios de gás metano (CH4), e 

dióxido de carbono (CO2) em torno de 33% e 17% respectivamente. Para o pesquisador 

os valores indicam lixo na fase metanogênica final entrando para a fase de maturação do 

processo de decomposição. E na Célula 3 (lixo novo), com monitoramento a partir de 

2000, onde foi identificado, a geração de metano foi em torno de 50 %. 

 



 10

2.3.2 – GERAÇÃO DE CHORUME 

O chorume é uma substância líquida de cor escura, odor fétido, com alta carga 

orgânica, composição heterogênea resultante de extratos da atividade biológica e das 

reações químicas existentes na matéria orgânica do lixo, é lixiviado pelas chuvas através 

da massa aterrada e gera problemas sanitários passíveis de incidir sobre toda a 

população (TINOCO, 1994). 

As características químicas e biológicas do chorume dependem da quantificação 

e qualificação dos resíduos aterrados, do grau de decomposição, clima, estação do ano, 

idade do aterro, profundidade do resíduo aterrado, tipo de operação do aterro entre 

outros. 

Assim, pode-se afirmar que a composição dos líquidos percolados pode variar 

consideravelmente de  local para local. 

 

O chorume dos resíduos recém-disposto (lixo novo) é diferente do resultante dos 

resíduos que já se encontram há mais tempo depositados (lixo velho).  

 

Pode-se notar, por exemplo, através do pH, que a princípio tende a ser ácido, 

passando para a faixa alcalina em chorume de lixo velho, bem como da DBO (Demanda 

Bioquímica de Oxigênio) e DQO (Demanda Química de Oxigênio) que, inicialmente 

altos, tendem a decrescer drasticamente com o passar do tempo (POVINELLI, 1997). 

 

Os principais componentes do chorume podem ser reunidos em quatro grupos 

(BATSTONE, 1989): 

• cátions e ânions tais como: Ca++, Mg++, Fe++, Na+, amônia, carbonatos, sulfatos e 

cloretos; 

• metais traços como: Mn, Cr, Ni, Pb, Cd entre outros; 

• compostos orgânicos variados que são usualmente quantificados como Carbono 

Orgânico Total (COT) ou Demanda Química de Oxigênio (DQO); 

• microrganismos, tais como bactérias, fungos, protozoários, helmintos, vírus 

entre outros (GERBA, 1996)..  
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Na Tabela II.1 é apresentado alguns dos parâmetros de qualidade analisados em 

aterros sanitários para caracterizar o chorume, assim como a faixa mais freqüente de 

variação de acordo com diferentes autores. 

 

Tabela II.1: Valores de alguns parâmetros de qualidade do chorume 

PARÂMETRO 1 2 3 4 5 
TDS 584-55000 725-55000 2680-5580 27281 - 
Cond. Elet. 480-72500 960-16300 8500-12000 - 60 – 843 
DBO ND-195000 5-75 - 580 68 –18850 
DQO 6,6-99000 50-90000 489-1670 7000 1095-37900
pH 3,7 3,5-8,5 7,2-8,0 8,2 8,3 
Al. Total ND-15050 0,1-20350 - 9110 6573 
Cloreto 2,0-11375 30-5000 464-1337 9090 3683 
Zinco ND-731 0,6-220 0,24-2,55 0,50 0,18-2,69 
Manganês ND-400 0,6-41 0,05-0,24 0,25 0,19-2,6 
Fósforo T ND-234 0,1-150 2,72-14,1 - - 
Bário ND-12,5 - - - - 
Níquel ND-7,5 0,2-79 0,07-0,18 0,74 0,12-0,67 
Nitrato ND-250 0,1-45 0,06-0,31 - - 
Chumbo ND-14,2 0,001-1,44 0,03-0,12 - 0-0,66 
Cromo ND-5,6 0,02-18 0,03-0,15 1,6 0,08 
Cobre ND-9,0 0,0-9,0 <0,05 0,25 0,03-2,4 
Cádmio ND-0,4 0-0,375 <0,01 0,09 0,14 

Todos os valores são expressos em mg/L, exceto pH, condutividade (µmho/cm) 
Fontes: Variações de acordo com, (1) De acordo com Bagchi, (1990); (2) EPA 
(1987); (3) Aterro de Junk Bay/China – Chu et al (1994); (4) Aterro Gramacho/RJ 
– Barbosa (1994); (5) Aterro Muribeca/Recife – Paes (2003). 
 

2.3.2.1 – Fatores que Influenciam a Composição do Chorume 

A caracterização da composição do chorume no aterro constitui uma importante 

ferramenta para o gerenciamento dos seus impactos ambientais, por ser uma das 

principais fontes de poluição e contaminação da zona de influência (ROBINSON & 

GRONOW, 1992). 

A análise dos principais parâmetros químicos (Demanda Biológica de Oxigênio 

– DBO, Demanda Química de Oxigênio – DQO, Nitrogênio, Fósforo, entre outros) do 

chorume, fornece não só informações sobre o desenvolvimento dos processos 

biológicos que ocorrem no interior da massa aterrada, como podem indicar os principais 

poluentes a serem removidos no seu tratamento. Estas análises também podem sugerir 

qual tratamento, seja biológico, físico-químico ou a combinação destes processos, que 

proporcionará provavelmente o mais eficiente (CHU et al, 1994). 
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A seguir enumera-se os principais fatores que afetam a formação do chorume, 

que podem ser de natureza quantitativa ou qualitativa, em se tratando do volume ou 

composição: 

a) Composição do lixo: os resíduos sólidos municipais depositados em aterros 

sanitários possuem uma composição bastante heterogênea, que vai desde a matéria 

orgânica (alta DBO e DQO) até materiais como lâmpadas e baterias com elevadas 

concentrações de metais pesados como: cádmio, chumbo, lítio, mercúrio 

Matéria orgânica facilmente degradável pelos microrganismos fazem parte do 

chorume por um curto período de tempo, enquanto que substâncias de difícil 

metabolização tendem a diminuir a taxa de decomposição; de forma geral, a variação da 

carga contaminante é maior em resíduos putrescíveis que em não putrescíveis 

(SANTOS, 1996). 

 Devido a grande variedade de resíduos sólidos aterrados e à diversidade dos 

fatores intervenientes, suposições gerais não podem ser feitas sobre a relação 

composição dos resíduos e a qualidade do chorume, sendo importante caracterizar o 

chorume de cada aterro.  

 

b) Profundidade do Lixo: a espessura da massa de lixo aterrado é importante na 

qualidade do chorume captado nas diferentes profundidades das células.  

À medida que a água percola através do aterro carreia compostos químicos do 

lixo, aumentando a concentração dos diferentes parâmetros nos pontos mais profundos 

(MCBEAN et al.1995). 

 

c) Condições ambientais 

Umidade: a água é provavelmente o fator de maior influência na estabilização do lixo e 

na qualidade do chorume. A umidade dentro do aterro serve como solvente e reagente 

permitindo que ocorram as reações de hidrólise, transportando nutrientes e enzimas, 

dissolvendo metabólitos, fornecendo fator tampão do pH, dilui compostos inibitórios e 

expõe áreas superficiais ao ataque microbiano, além de controlar o turgor célular 

(NOBLE & ARNOLD, 1991). LU et al., (1985) observaram que umidade elevada pode 

estimular a solubilização de compostos complexos e a atividade decompositora dos 

microrganismos heterótrofos dentro do aterro. Aterros secos (20 a 40% de água) tem 

taxa de estabilização muito baixa porque há somente uma pequena quantidade de 

umidade para manter a degradação biológica. A umidade recomendada na literatura 



 13

varia desde um mínimo de 25% até a umidade ótima de 40 a 70% (BARLAZ et al., 

1990; CHEN & BOWERMAN, 1974). 

 

Temperatura: a temperatura no aterro apresenta-se bastante variável e não dependente 

das temperaturas ambientais e de suas flutuações, sendo portanto um fator incontrolável 

nas células, e que influência bastante nos processos metabólicos de biodegradação. 

Os microrganismos ou grupo de microrganismos possuem uma faixa de 

temperatura ótima, decrescimentos e desvios dessa faixa, seja para menos ou para mais, 

diminuirão a taxa de metabolismo microbiano alterando a produção das enzimas 

degradando-as e chegando até a produzir sua inativação (BARLAZ, 1993). 

A temperatura influencia também na solubilidade de alguns sais (quanto  maior a 

temperatura, maior a solubilidade), enquanto outros tornam-se mais insolúveis e 

precipitam, tais como o CaCO3 e CaSO4 (LU et al, 1985). 

 

d) Oxigênio Disponível: a quantidade de oxigênio livre em um aterro determina o tipo 

do processo metabólico de decomposição (anaeróbio ou aeróbio). A decomposição 

aeróbia ocorre naturalmente durante o aterramento inicial do lixo enquanto o oxigênio 

molecular ainda está disponível (MC BEAN et al, 1995). As substâncias químicas 

liberadas nessa decomposição aeróbia são diferentes das liberadas na decomposição 

anaeróbia. Durante a decomposição aeróbia, os microrganismos degradam a matéria 

orgânica até CO2, H2O e resíduos orgânicos mais simples degradados, produtos da 

degradação parcial liberando considerável calor. Já na degradação anaeróbia, altas 

concentrações de ácidos orgânicos, amônia, hidrogênio, dióxido de carbono, metano e 

água são produzidos. 

 

e).Idade do Aterro: a qualidade do chorume é fortemente influenciada pelo tempo de 

aterramento dos resíduos. A quantidade de substâncias químicas no lixo é finita e, 

portanto a qualidade do chorume alcança um limite de diversidade de seus componentes 

depois de aproximadamente dois ou três anos, seguidos pelo declínio gradual nos anos 

seguintes (MCBEAN et al 1995; LU et al 1985). Geralmente o chorume de aterros 

novos tem alta DBO5 e DQO, que declinarão, estabilizando-se depois de 

aproximadamente 10 anos (GOMES, 1989). 
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A idade dos resíduos sólidos e o grau de estabilização têm efeito importante na 

composição dos líquidos gerados, de forma que o seu potencial poluidor apresenta-se 

inversamente proporcional á idade do aterro, OLIVEIRA (1995) 

Devido a maior facilidade natural de biodegradação de numerosos compostos 

orgânicos, estes em proporção diminuem mais rapidamente que os inorgânicos ou que 

os orgânicos recalcitrantes, FERREIRA (1994). Os compostos inorgânicos são 

removidos por solubilização pelo efeito da infiltração da água da chuva. Para os 

compostos orgânicos, entretanto, a redução de suas concentrações ocorre tanto através 

da decomposição como pela infiltração e lixiviação da água da chuva.  

Neste sentido, em um aterro a variação da composição do chorume não é tão 

bem delimitada, apesar de poderem ser observadas zonas de tendências distintas, 

quando correlacionados composição com o tempo. Pois, todos os contaminantes 

existentes no interior de uma célula não atingem um pico simultaneamente e a variação 

da concentração de todos os contaminantes de um mesmo aterro não possuem o mesmo 

padrão de decaimento. 

 

2.4 - TÉCNICAS DE TRATAMENTO DE LIXIVIADO/CHORUME 

As alternativas de tratamento dos lixiviados/chorume, atualmente são 

praticamente as mesmas técnicas utilizadas para esgoto doméstico, com a diferenciação 

de poder ser no próprio local do aterro ou em sistema externo de tratamento. 

Destacam-se entre os principais processos de tratamento de lixiviado – chorume: 

os tratamento biológicos aeróbios e anaeróbios, os processos oxidativos, de separação 

com membrana, entre outros. Em virtude da alta concentração de carga orgânica e 

contaminantes presente nos líquidos a serem tratados alternativas técnicas combinadas 

são freqüentemente utilizadas para promover uma melhor qualidade no efluente das 

estações de tratamento. 

 

2.4.1 – Tratamento Biológico do Lixiviado/Chorume 

O tratamento biológico tem por objetivo estabilizar os constituintes orgânicos do 

chorume reduzindo a DBO em valores compatíveis com as exigências legais vigentes no 

país, antes do descarte no meio ambiente do efluente tratado. Os tratamentos biológicos 

podem ser aeróbios e/ou anaeróbios. 
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2.4.1.1 – Processos biológicos aerados 

Os processos aeróbios mais difundidos e utilizados são os de lodos ativados, 

lagoas aeradas e filtro biológico, a seguir descritos: 

 

Lodos ativados 

O processo de lodo ativado, onde o fluxo do efluente não tratado passa por um 

reator com aeração forcada e é encaminhado a sedimentação, através de sedimentador, 

pode ser definido como um sistema no qual atua uma cultura heterogênea de 

microorganismos, que em contato com o efluente e na presença de oxigênio, possui a 

capacidade de estabilizar a matéria orgânica biodegradável. As bactérias, fungo, 

protozoários, como vermes, são normalmente presentes no lodo ativado.  

Para que ocorra a atuação dos microorganismos são necessárias condições 

adequadas, tais como a quantidade disponível de substrato – efluente, de oxigênio, pH, 

temperatura e nutrientes (N e P). Normalmente são utilizados tanques de aeração nos 

quais o efluente é introduzido e o fornecimento de oxigênio é fornecido através de 

difusores ou por meio de agitadores mecânicos. 

Para a remoção da carga nitrogenada presente no chorume são utilizados tanto a 

aeração com ar, quanto oxigênio puro, além de substâncias biodegradáveis, sendo 

freqüente a inibição do processo, principalmente por nitrificação, pela presença de 

substâncias tóxicas e variação na temperatura e do pH do afluente – chorume. 

O processo de lodo ativado é normalmente utilizado como pré-tratamento de 

processos de osmose inversa ou na seqüência de outros tratamentos. Em particular, no 

caso de chorume velho (pobre em carga orgânica biodegradável) a relação C/N pode ser 

muito baixa para o processo biológico, podendo ocorrer inibição do processo de 

digestão realizado pelos microorganismos presente. 

 

Lagoas aeradas 

 O fornecimento de oxigênio é feito com unidades mecânicas especiais para a 

aeração (aeradores de superfície) e com baixa taxa de aplicação de carga orgânica e 

elevado tempo de detenção hidráulica. 

 A diferenciação entre lagoas aeradas e o reator de lodo ativado consiste na fato 

de que, na lagoa aerada não há reciclo de lodo, ou seja, o lodo formado juntamente com 

o despejo tratado é lançado diretamente no corpo receptor, ou enviado para unidade de 

tratamento de lodo. Os tempos de detenção hidráulica são elevados e a carga orgânica e 
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volumétrica são menores. Normalmente as lagoas aeradas facultativas são utilizadas 

para tratamento de chorume como lagoas de digestão e sedimentação do lodo. 

 As lagoas aeradas podem atingir alta eficiência na remoção de DBO, podendo 

chegar a mais de 90%. Entretanto, esta remoção depende da potência de aeração 

instalada, e a deposição no fundo da lagoa, de uma camada de lodo necessita de 

remoção, por motivos de manter o volume útil de projeto para o tratamento. 

 Em geral, as lagoas aeradas são utilizadas como etapa que precede a disposição 

final de chorume em estações de tratamento. Bons resultados de biodegradação são 

obtidos principalmente para chorume novos.  

 De acordo com ROBINSON & BARR (1999), o tratamento de chorume no 

próprio aterro sanitário é pratica comum e difundida no Reino Unido, sendo o uso de 

tecnologia já dominada e apresentam bons resultados, quaisquer que sejam os níveis de 

exigência de qualidade para os efluentes gerados. É ressaltado que o uso efetivo das 

instalações é acessível inclusive para aterros de pequeno porte, observada a variação na 

complexidade dos sistemas de tratamento implantados, e que as instalações podem ser 

facilmente operadas pelos funcionários do aterro. 

Em se tratando de aterros de grande porte, os sistemas adotados para tratamento 

do chorume produzido envolvem, além de lagoas e tanques de aeração, “Wetlands” e 

adição de ozônio com o objetivo de quebrar cadeias de elementos tóxicos, 

transformando-os em moléculas orgânicas menores (ROBINSON & BARR, 1999). 

 

Filtros biológicos 

 No processo de filtração biológica, o efluente líquido são aspergido sobre pedras 

ou outros substratos, onde proporcionam aderência aos microorganismos. Nestas 

unidades os microorganismos atuantes na estabilização da matéria orgânica estão 

aderidos a um leito fixo, ao contrário do processo de lodo ativado, ao qual se encontram 

em suspensão. Há formação de um biofilme de natureza mista na parte interna, uma 

camada anaeróbia, na intermediária, uma mista e na parte externa, uma aeróbia. A 

eficiência do tratamento varia com a carga poluidora, com a vazão através do filtro e 

com as características do efluente. A taxa de remoção da DBO, em geral, situam-se 

entre 80% e 90%, mas geralmente é necessária uma sedimentação secundária. 

 No filtro biológico há o contato direto do substrato com o ar atmosférico e com 

os microorganismos que se desenvolvem aderidos á superfície do meio poroso, 

propiciando a remoção de compostos orgânicos biodegradáveis e ocorre nitrificação dos 
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compostos nitrogenados. Há o inconveniente em tratamento de chorume em virtude de 

freqüentes entupimentos do filtro biológico quando utilizados no tratamento do chorume 

em virtude destes conterem elevada carga orgânica (MC BEAN et al, 1995). 

 

 Uma grande desvantagem no tratamento do chorume é os custos elevados, 

incentivando pesquisas de novas tecnologia e dispositivos para reduzir estes custos. 

Sendo que novos substratos como cascas de árvores, turfa, sobras de construção civil 

como madeira ou concreto triturados foram experimentados por (HAARSTAD & 

MAEHLUM, 1999). Sendo que, os filtros com substratos de casca de árvore 

apresentaram suprimento de consumo de O2, na ordem de 200 a 3000 mg/L de DQO e 

de 50 a 1000 mg/L de carbono orgânico total, com vazão e tempo de detenção 

hidráulica variada. O uso de sobras de construção produziu remoção da cor e aumento 

do pH do chorume. 

 

2.4.1.2 – Processos biológicos anaeróbios 

Lagoas anaeróbias 
 
São lagoas que operam com cargas orgânicas elevadas, nestas lagoas ocorrem 

simultaneamente os processos de sedimentação e digestão anaeróbia, não havendo 

oxigênio dissolvido em todo o seu volume. No fundo permanece um depósito de lodo 

digerido e na superfície formam bolhas de gás resultante da fermentação do mesmo. 

Proporcionam a remoção de pelo menos 50% da DBO, a depender do nível de 

tratamento desejável, sendo que sua principal finalidade é ser utilizada em conjunto com 

outras lagoas ou tipo de tratamento, visando reduzir a área de tratamento. Proporciona 

melhor eficiência em chorume oriundo de aterros novos, ou seja chorume novo (LU, 

1981). 

 

2.4.2 – NOVAS TECNOLOGIAS 

“Wetland” 

 Os “Wetland” tem sido utilizados como tratamento secundário ou terciário no 

efluente de estações de tratamento de chorume. Consiste em um sistema artificial 

construído com diferentes tecnologias constituído de plantas aquáticas ou adaptadas a 

ambientes úmidos, que são fixadas em diferentes substratos como pedras, areia, 

cascalho, brita. Nestas condições o “Wetland” reproduz a atuação da natureza, tratando 
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o chorume através de processos físicos, químicos e biológicos. Os objetivos de 

pesquisas são para determinar parâmetros de projetos e operacionalização, bem como 

avaliar a eficiência de remoção do sistema, tanto para compostos orgânicos como para 

nitrogênio amoniacal, uma vez que a tecnologia não está totalmente dominada e 

difundida. 

 As plantas possuem a função de absorvem material orgânico, nutrientes e metais 

pesados, sendo que os rizomas e raízes excretam substancias de ação bactericida, como 

também possibilitam a transferência de oxigênio do ar atmosférico para o substrato, 

possibilitando a nitrificação.  

O fornecimento de oxigênio, para as plantas têm um efeito positivo na 

biodegradação aeróbia de compostos orgânicos e possibilita mudança na reação redox 

causando a solubilização/ precipitação de metais presente no chorume. Plantas aquáticas 

tem relativa resistência a salinidade elevada o que é uma das características do chorume 

de aterros sanitários, principalmente quando o chorume é recirculado. Resultados 

preliminares mostram uma eficiente remoção de sólidos em suspensão e de DBO, no 

entanto para remoção de DQO os resultados não foram satisfatórios (ROBINSON , 

1993). 

 

2.5 - INFLUENCIA DA RECIRCULAÇÃO DO PERCOLADO EM ATERRO 

SANITÁRIO 

A técnica de recirculação de líquido lixiviado tem sido empregada como forma 

de acelerar o processo de estabilização da parcela biodegradável dos resíduos sólidos 

urbanos. A recirculação também possibilita a redução do volume de líquidos a serem 

tratados, nos casos em que este se realize no próprio aterro. Neste caso um percentual 

significativo do chorume retorna as células de lixo sem ingressar nas estações de 

tratamento de chorume. Este aspecto traz uma importante redução de custo no 

tratamento pela redução de volume área requerida. 

Esta técnica tem como vantagem à redução do período de formação de metano 

com o estímulo da metanogênese e a otimização de processos de hidrólise de 

polissacarídeos, proteínas e lipídios (LEE et al 1986; POHLAND , 1975;  OTIENO, 

1994).  

 

 De maneira simplista, a recirculação de lixiviados consiste na reinjeção do 

líquido percolado na massa de lixo já aterrada e é considerado um método de tratamento 
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uma vez que propicia a atenuação dos constituintes advindo da atividade biológica e das 

reações físico-químicas que ocorrem no interior do aterro, como as conversões dos 

ácidos orgânicos presente no lixiviado em CH4 e CO2.  

Segundo LEMA et al (1988), a técnica de recirculação de lixiviados permite a 

manutenção da umidade, no interior das células de lixo, dentro de uma faixa de 50 a 

70%, ótima para a atividade biológica, reduzindo as concentrações de poluentes e 

aumentando a mineralização dos resíduos. 

 

A necessidade de tratamento dos líquidos percolados oriundos de aterros 

sanitários, aliados à possibilidade de exploração energética do biogás produzido, 

constitui em fatos que motivam o desenvolvimento de técnicas e procedimentos capazes 

de acelerar o fenômeno da digestão anaeróbia, com isto reduzir o tempo necessário para 

o desenvolvimento da bioestabilização da fração orgânica do lixo aterrado (CINTRA et 

al., 2001). 

A condição anaeróbica dos aterros sanitários consorciados a atividade dos 

microrganismos decompositores existentes nas diferentes fases da biodegradação, que 

são caracterizadas para distintas variações de constituintes químicos e condições 

ambientais no aterro, confere a este operar como um grande reator anaeróbio e a 

recirculação do chorume aumenta o tempo dos líquidos dentro deste reator, 

(TCHOBANOGLOUS et al, 1993; MCBEAN et al., 1995; TOWNSEND et al, 1995). 

 Estudos inerentes aos efeitos da recirculação de chorume em aterros sanitários 

tem ao longo dos anos fomentado investigações pela comunidade cientifica, podendo 

ser mencionado valiosas colaborações das pesquisas conduzidas em laboratório ( 

BARLAZ, 1989; BOGNER, 1990); lisímetro (POHLAND, 1975, 1979; BUIVID et al 

1981; KINMAM et al 1987); controle celular (LECKIE et al., 1979; HALVADAKIS et 

al 1988; TOWNSEND et al 1995; POVINELLI et al., 2001). 

 

De modo geral, estudos apresentados na literatura especializada indicam que a 

recirculação reduz o tempo de estabilização dos resíduos, melhora a qualidade do 

chorume e possibilita a redução do seu volume gerado alem de aumentar a taxa de 

produção de gás no aterro (DOEDENS et al 1989; SCRUDATO et al 1993; VIZLER et 

al,.1993). Por outro lado esta técnica deve ser empregada com controle total do maciço, 

das propriedades físico-químicas e biológicas do chorume. No caso específico do Aterro 

da Muribeca as condições de impermeabilidade do aterro permitem o uso desta técnica 
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sem riscos de contaminação do subsolo. Sua extensão para outros locais deve se avaliar 

as condições naturais do subsolo e da camada de base do aterro. 

 

Uma técnica que tem sido utilizada em escala de pesquisa laboratorial, para 

acelerar o início da produção de metano e a biodegradação da fração orgânica é a 

inoculação de resíduos orgânicos digeridos tais como lodo de esgoto, lodo de UASB, 

estrume de animais entre outros (POVINELLI et al., 2001). Ainda de acordo com este 

mesmo pesquisador a utilização de percolado como inóculo, além de beneficiar a 

degradação dos resíduos pelo fato da população bacteriana já estar adaptada as 

condições extremas, reduz os custos de seu tratamento e riscos de poluição ambiental. 

Nesta mesmo raciocínio, CINTRA (2001) afirma que a técnica de recirculação 

do chorume em aterros busca valer da intensa e consolidada atividade microbiológica 

existente nas partes mais antigas do aterro para promover uma aceleração do processo 

de digestão dos resíduos confinados em células mais recentes. No entanto, durante as 

estações secas, a recirculação do chorume favorece a manutenção de um teor de 

umidade adequado em todos os pontos da massa de resíduos, bem como minimiza, nos 

períodos chuvosos, a perda de biomassa ativa, já aclimatado à toxidade e às condições 

ambientais adversas, além de que, a população de bactérias já estarem adaptadas às 

condições extremas, podem reduzir os custos de seu tratamento e os riscos de poluição 

ambiental. 

Os métodos mais preconizados de recirculação corretamente empregados em 

escala real incluem : pré-umidificação do resíduo, pulverização, lagoas superficiais, 

poços de injeção vertical e horizontal, e dispositivos para a infiltração. Há 

diferenciações entres os métodos quanto à capacidade de recirculação do chorume, 

redução de volume e compatibilidade com as fases ativas em que se encontra a massa 

aterrada e fechamento das atividades do aterro. 

 A pré-umidificação do resíduo com chorume foi durante muitos anos 

considerado um método para aumentar a eficiência de compactação da massa a ser 

aterrada, pois possui a vantagem de ser um método simples, mas raramente vem sendo 

utilizada em operações em larga escala. 

 No processo de pulverização do chorume, faz-se necessário à abertura de sulcos 

com objetivo de aumentar a taxas de infiltração, mas há problemas e emanação de 

odores fétidos e névoa de chorume provocar mal estar no ambiente e contaminação dos 

trabalhadores. 
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 A utilização de lagoas superficiais foi a metodologia empregada no aterro 

sanitário da Muribeca/PE. As lagoas são construídas na superfície da célula de lixo, no 

aterro, sendo diversificado a metodologia construtiva, podendo possuir dispositivos 

internos como drenos ou poços de infiltração, mas estas lagoas além de receberem os 

lixiviados através de bombeamento, recebem também contribuições de água da chuva, 

podendo influenciar na quantidade de líquidos a ser inserido no aterro, possibilitando 

instabilidade do maciço de lixo, alem de constituírem em fontes de emanação de odores, 

podendo ocorrer colmatação dos drenos internos, e não ser compatível com uma 

cobertura final e impermeabilização do aterro. 

 

 Os poços de injeção vertical são uma técnica muito utilizada para a recirculação 

de chorume e a principal variável do processo é o espaçamento entre os poços que 

podem interferir na disposição e compactação do resíduo se o aterro ainda estiver em 

operação. 

 Quanto aos dispositivos de infiltração, há tendência de utilizar os sistemas 

verticais  e/ou horizontais, com bons resultados. Os sistemas horizontais têm mostrado o 

meio mais popular e eficiente de introduzir grandes volumes de chorume, para o interior 

do aterro, no entanto faz-se necessário um criterioso programa de monitoramento, pois 

há freqüentes ocorrências de entupimentos dos dispositivos de infiltração desse sistema 

assim como o impacto da compactação do aterro, TCHOBANOGLOUS et al (1993). A 

elevação da pressão neutra pela recirculação de chorume descontrolada pode gerar 

problemas de instabilidade dos taludes dos maciços contendo resíduos aterrados. 

 POHLAND (1973) verificou, em laboratório, que a recirculação do chorume, 

associada ao lodo de esgoto digerido e com adição de soluções tampão, que estes 

consistem em um procedimento eficiente para neutralização da acidez, estimulando a 

digestão anaeróbia dos resíduos sólidos. Este mesmo pesquisador reafirma em pesquisa 

realizada em 1996, que a recirculação do percolado, em célula de aterramento de 

resíduos, propicia aceleração da biodegradação dos sólidos em um período de tempo 

mais curto que aqueles normalmente esperados para um aterro convencional. 

 

O estudo do balanço hídrico e da capacidade de campo do lixo,  influencia a 

umidade natural dos materiais aterrado, é importante para a operação do sistema de 

recirculação de chorume em um aterro. Os líquidos são essenciais para transportar 

substratos que fornecerá alimento aos microorganismos e o produto residual destes. Na 
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ausência de descarga líquida, os produtos residuais se acumularão em concentrações 

tóxicas, sendo os líquidos também importantes agentes de transporte de nutrientes e 

calor. Assim, o fluxo de umidade através de um aterro pode estimular a atividade 

microbiana fornecendo melhor acesso de substratos insolúveis e nutrientes solúveis para 

os microrganismos presentes na massa aterrada. 

SegundoVIZLER et al (1993) a eficiência da distribuição do chorume e a 

absorção de umidade pela massa aterrada varia muito com a metodologia empregada 

para a recirculação do chorume. 

 

2.5.1 – ESTUDOS CORRELATOS 

BALDOCHI (1990) ao estudar o comportamento dos ácidos voláteis durante o 

processo anaeróbio de estabilização dos resíduos sólidos urbanos em dois aterros 

experimentais, com recirculação de lixiviados, observou o comportamento dos ácidos 

voláteis, obtidos através de analise cromatográficas em amostras de lixiviado e 

correlacionando-os ao pH, alcalinidade total, DQO solúvel, AVT e composição gasosa. 

Como resultado houve indicação que os ácidos voláteis como os acéticos, propionico, 

butirico, isobutirico, valerico e isovalerico contribuíram em até 90% da DQO solúvel 

encontrada nas amostras de percolado dos aterros experimentais estudados. 

 

 BARLAZ (1998) e BRUMMELER (1993), mostraram através de pesquisa, em 

escala de laboratório, que a escolha do inóculo, para partida no sistema de recirculação, 

tem influencia significativa no processo de digestão dos resíduos sólidos urbanos. 

Todavia o inóculo deve estar adaptado ao resíduo a ser degradado. No entanto, ainda 

relatam estes pesquisadores que o uso de lodo de esgoto acelera a produção de metano, 

porém estimula a acumulação de ácidos carboxílicos e requerendo o uso de quantidades 

de soluções tampão, mesmo assim sendo incerto a redução da fase ácida do processo de 

degradação com a adição de lodo. 

 

CINTRA et. al (2001), ao estudarem a biodegradação de resíduos sólidos de 

origem urbana, em escala piloto utilizando reatores com capacidade volumétrica de 

aproximadamente 700 litros – 360 Kg lixo/reator, onde foi procurado simular as 

condições ambientais encontradas em células de aterramento convencional. O qual, os 

reatores foram preenchidos com resíduos sólidos provenientes de diversas regiões de 

Belo Horizonte, denominado Linha 1 – aterramento convencional dos resíduos sem 
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recirculação de chorume; e Linha 2 – aterramento dos resíduos com recirculação de 

chorume não inoculado com lodo. O monitoramento com duração de 150 dias, foi 

realizado nos líquidos drenados e no biogás, visando caracterizar a evolução da 

estabilidade da fração putrescível do lixo urbano, os parâmetros  analisados foram: 

alcalinidade dos ácidos graxo voláteis, pH, cloretos, sulfetos, nitrogênio orgânico e 

amoniacal, alem da DQO última. 

Como resultado foram obtidos: 

a) pH – o pH nos reatores com inoculação de lixiviado apresentaram-se, com 

valores variando de 3,75 a 5,75, proporcionando acides ao meio. Em conseqüência a 

alcalinidade predominante foi a dos ácidos voláteis. E em virtude destes valores de pH o 

parâmetro sulfeto (H2S), predominou na forma não dissociada, com concentrações 

superiores a 200 mg/l, conferindo toxidez ao meio. E também em virtude dos valores do 

pH houve a presença predominante de nitrogênio na forma amoniacal com variações de 

1700 a 400 mg/l nos reatores com recirculação e de 1200 a 400 mg/l nos reatores sem 

recirculação, sendo considerado pelos pesquisadores valores bons, tendo em vista que o 

limite máximo de tolerância das metanogênica é da ordem de 3000 mg/L deste íon. 

b) geração de biogás –  o biogás gerado foi de 50% a  60%  na Linha 2 , e não 

sendo notado expressiva geração destes gases na linha 1 para o período monitorado. 

c) concentração de sais - os cloretos apresentaram com valores abaixo de 10 g/l 

indicando baixa salinidade do meio, o que estimula a atividade microbiana.  

Segundo os pesquisadores, em virtude de elevadas concentrações de cloretos nas 

análises de DQO, prejudicou uma avaliação mais precisa da carga orgânica dos líquidos 

drenados dos reatores (1 e 2), mas a relação sólidos totais/sólidos suspensos foi de 

aproximadamente 20 unidades; 

d) metais pesado: como alumínio, zinco e cromo, apresentaram valores com 

tendências abaixo das exigências do CONAMA 20/86, representando assim bons 

resultados em eficiência de remoção destes. 

 

PESSIN et al (2002) estudou o comportamento de células de aterramento de 

resíduos sólidos provenientes da cidade de Caxias do Sul - RS, com distintas formas de 

impermeabilização e selamento superior: uma com solo natural (solo argiloso) – C1 e 

outro com manta de polietileno de alta densidade (PEAD) – C2. Cada célula recebeu em 

média 35 toneladas de resíduos com 56,7% - C1, 58,7% - C2 de material orgânico 

putrescível, 6,7% - C1, 7,4% - C2 de papel/papelão . 
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 A taxa de recirculação de lixiviados utilizada para as células foi baseado na 

estimativa de balanço hídrico, da região de inserção do município de Caxias do Sul e 

estipulada tendo como base a média de precipitação local, reinjetação nas células de 

20% no período de seca e5% no chuvoso. 

 O monitoramento dos lixiviados foi realizado através de poços de acumulação e 

teve uma duração de 400dias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.4 – Ilustração do experimento utilizado por PESSIN et al., (2002) 

A seguir são apresentados os principais resultados advindo do monitoramento 

realizado pelas pesquisadoras, inerente ao monitoramento dos lixiviados advindos das 

células com recirculação. 

Parâmetro analisado no 

lixiviado 

C1 

 

C2 

pH  5,3 a 7,5 4,5 a 6,0 

DQO (mgO2/L) 2.500 a 32.000 1.000 a 25.000 

DBO (mgO2/L) 1.000 a 20.000 500 a 14.000 

AT (mg/L) 1.600 a 5.500 100 a 2.000 

AOT ( mg/L) 900 a 9.000 100 a 5.200 

ST (mg/L) 5.000 a 21.000 800 a 12.000 

NT (mg/L) 170 a 470 25 a 350 

Quadro II.2 – Apresentação dos resultados pesquisados na Células C1 e C2      

(PESSIN, 2002) 

De acordo com os pesquisadores os resultados obtidos permitiram obter as 

seguintes conclusões: a) O teor de matéria orgânica, expressa em termos de DQO, 

DBO5 e nitrogênio orgânico, apresentou-se elevado, estando o processo de 

biodegradação na fase ácida; b) A relação DBO5/DQO foi de 0,5 a 0,8 confirmou a fase 
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ácida de degradação dos resíduos e a relação DBO5/DQO e a quantidade de ácidos 

orgânicos totais apresentaram-se elevadas, caracterizando as células de aterramento 

como “aterro jovens”; c) A concentração de metais foi elevada devido à predominância 

do ambiente ácido, que favorece a solubilização dos íons metálicos; 

 

SCHIAPPACASSE et al (2002), realizaram investigações experimentais para 

avaliar a evolução de forma comparativa, do comportamento de células piloto operado 

com recirculação de lixiviados previamente tratados em um reator anaeróbio (célula 

experimental) em relação a outro operado sem recirculação de lixiviados (célula 

controle). A capacidade média de cada reator foi de 1,0 m3, aos quais foram dispostos 

resíduos com composição típica das cidades de Valparaiso e Vinã del Mar no Chile. 

Estes resíduos foram compactados a uma densidade de  0,5 t/m3. Visando acelerar a 

geração de lixiviado os aterros experimentais foram inoculados  com110 l de água, 

durante as primeiras semanas de operação. Os lixiviados gerados na célula de controle 

foram confinados neste reator, e na célula experimental foram encaminhados para um 

filtro anaeróbio com capacidade para 12 L e mantido a temperatura de 37 º C, de onde 

os lixiviados foram recirculados para a célula experimental. Os pesquisadores salientam 

que as células foram mantidas a 25º C e foram adicionadas quantidades de água 

simulando as condições pluviométricas da região, não sendo mensurado pelos autores o 

quantitativo destes líquidos.  

Aguas de chuva                                       Linha de Biogas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II.5. Aparato experimental utilizado por SCHIAPPACASSE et al.,  (2002) 

 

Medidores de vazão de biogás 
 

Filtro anaerobio 

Saída lixiviado

Lixiviado tratado
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Os resultados obtidos no monitoramento foram:  

a) biogás - não ocorreu na célula experimental com recirculação de lixiviado 

tratado, havendo geração somente no filtro anaeróbio. Atribuindo, ao fato de não 

produção de gás na célula experimental ao pH do lixiviado que teve valores médios  5,0 a 

6,0,  valores estes, citado na pesquisa como inibitórios para o desenvolvimento das 

bactérias metanogênica. Na célula controle o pH do lixiviado variou entre 8,0 a 8,8; 

 b) lixiviados – a concentração de DQO dos lixiviados gerados nos reatores 

variaram em uma ampla faixa, com valores médios de 51.300 a  44.000 mg/L para a célula 

experimental e controle, respectivamente. Os autores citam que, a adição inicial de água 

na célula experimental reduziu o tempo de geração de lixiviado com respeito ao 

controle em aproximadamente 1 ano;  

c) matéria orgânica - o grau de estabilização da  matéria orgânica obtidos nos 

reatores entre os 300 e 400 dias de operação, medido como porcentagem de carbono, foi de 

32% para ambos reatores. 

Os pesquisadores também observaram que para os últimos 100 dias de 

monitoramento o filtro anaeróbio utilizado proporcionou uma remoção de 98% dos 

teores de ferro contido no lixiviado.  

 

TOWNSEND et al. (1995) monitoraram os efeitos da recirculação de lixiviados 

com relação à produção de gás, composição química do lixo e líquidos gerados no 

aterro sanitário – Alachua County Southwest Landfill (ACSWL), no sudeste da Flórida 

– USA, por um período de 4 anos. Os principais resultados obtidos pelos pesquisadores 

são os seguintes: 

 a) lixiviado – a DQO atingiu valor máximo de 2300 mg/L no período de 

aproximadamente 1 ano de monitoramento; as oscilações do pH 6,5 a 8 ou seja 

oscilando sempre acima e abaixo da neutra, tendo forte influencia de águas advindas de 

deflúvio e interferindo nos resultados do sistema de recirculação; A DBO evoluiu de 

valores oscilando de 500 a 100 mg/L, mas estabilizando em 100 mg/L no último ano de 

monitoramento; os teores nitrogênio na forma amôniacal no lixiviado apresentou 

incremento antes e após a recirculação, mas com valor inicial próximo a zero para nos 

demais períodos oscilar entre 200 e 350 mg – N/L. Quanto aos Sólidos Totais 

Dissolvidos variaram de 50 a 3000 mg/L, estabilizando com média de 3000 mg/L; 
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 b) sólidos em profundidade – 0,5 a 14 m: pH - oscilando entre 6,5 a 7,3 na área 

controle, e  de 6,5 a 7,9 na área com recirculação; temperatura – variação média de 50º,  

e de 45 a 50º na área controle e de recirculação respectivamente, sendo citado como 

aceitável para a operação do aterro; umidade - como controle é citado que em média 

antes da recirculação de lixiviados a umidade  situava  em 31,3%, e após recirculação 

45,7%. É observado que abaixo da profundidade  4,5 m as amostras não demonstraram- 

se saturadas; sólidos voláteis – houve variação de 9% a 61% , e sendo baixo em ambas 

as áreas monitoradas, pois segundo os pesquisadores, a concentração média de sólidos 

voláteis em amostras de aterros com recirculação de lixiviados situa-se entre 11 a 76%, 

decrescendo com o tempo de recirculação. Os teores de sólidos voláteis confirmou a 

DBO última, com predomínio de biodegradação da matéria orgânica, sendo os valores  - 

DBO, mantidos em 75%, tendo em vista que é considerado normal 79% de DBO, para 

lixo fresco (BARLAZ et. Al., 1990).  

c) geração de biogás - a produção de metano nas amostras não apresentou 

significativo incremento, com a recirculação de lixiviado, havendo geração média de 

0,284 m3 CH4/Kg, sendo atribuído o resultado ao escape de gás através da camada de 

cobertura do aterro. 

 

GOMES et al (2002), realizou pesquisa sobre o efeito da recirculação de 

lixiviados em três trincheiras construídas em série, para receber e tratar os RSU do 

município de Presidente Lucena – RS, visando verificar a eficiência da reciclagem na 

biodegradação dos resíduos aterrados bem como possibilitar a medição de recalques e  

qualidade dos lixiviados. As células receberam impermeabilização com manta de PEAD 

de 0,8 mm, drenos de líquidos internos revestidos com brita número 1 , e dimensionada 

para comportar 100 m3 de resíduos.  

O critério de recirculação de lixiviado foi embasado na precipitação média anual, 

no local, que é da ordem de 151 mm, sendo 20 % e 5% correspondendo a 845 L, para o 

período seco e 215 L para o período chuvoso. Como controle a trincheira 1 não recebeu 

recirculação de lixiviados, a metodologia de recirculação concebida foi de infiltração na 

trincheira 2 e por rega na trincheira 3. 

O acompanhamento e monitoramento da digestão anaeróbia ocorrido nas 

trincheiras por  influencia da recirculação foi: medição de recalques na massa aterrada. e 

através de análise físico-químico nos lixiviados, o período de monitoramento foi de 361 

dias.  
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Os resultados do monitoramento e comentários dos pesquisadores são: 

a) recalques -  os recalques totais medido ao final de 361 e  252 dias para as 

trincheiras 1 e 2, foi de 0,137 m e 0,119m, correspondendo em  redução de área  para 

disposição final equivalente a 1.044 Kg de resíduos;  

b) lixiviados – DQO: houve uma redução de DQO na ordem de 88,5% para um 

período de 192 dias de aterramento e recirculação do lixiviado, sendo que os valores 

oscilaram entre 1000 a 7000 mg/l, havendo decréscimo acentuado após o quinto mês de 

recirculação estabilizando em valores em torno de 1000 e 2000 mg/L; pH:  oscilaram de 

6 a 7, ficando de levemente ácido a neutro; teores de sólidos totais: para o início de 

monitoramento  apresentaram valores entre 1000 a 3000 mg/l com máxima  valor 

apresentando 10.000 a 8000 mg/l nos dois primeiros meses para as trincheiras 1, 2 e 3, 

mas estabilizando com valores médios entre 4000 e 3000 mg/l, para o restante do 

período de monitoramento – trincheira 1 e 2, no entanto a trincheira número 3 os valores 

permaneceram elevados até o 6 mês de monitoramento.  

c) metais pesados - o elemento Ferro permaneceu com Valores Máximo 

Permitido (VMP) de10 mg/L; o mesmo ocorrendo com o chumbo culo VMP foi 0,5 

mg/L; o Cádmio, Zinco e o Cromo estiveram em todas as trincheiras abaixo dos VMP 

que é de 0,1; 1,0 e 0,5, respectivamente, denotando eficiência do sistema em remoção 

esses metais pesados. 

Os pesquisadores ressaltaram que não foi adicionado nenhum tipo de tratamento 

aos lixiviados além daqueles realizado pela biodegradação, dentro da própria trincheira, 

e no leito de brita. 

 

PINTO et al (1998), avaliou o desempenho da aplicação de lixiviado na digestão 

anaeróbia da fração orgânica de RSU e quantificou a produção de biogás, em escala de 

laboratório – USP/São Carlos, durante 150 dias. Os lixiviados utilizados foram 

adicionados a diferentes concentrações, calculados em função do conteúdo de sólidos 

totais do meio – RSU, sendo as concentrações – (12 (R1), 16 (R2), 19 (R3), 22 (R4), e 

26 (R5)) % de Sólidos Totais -ST.  

Os resultados obtidos com relação as adições em termos de ST foram:  

a) os biorreatores  R1 e R2T - como triplicata, apresentaram comportamentos 

semelhantes com relação a composição do biogás tendo o gás metano - CH4, 

permanecido ao redor de 60% e dióxido de carbono - CO2 , em torno de 40%, segundo 

os pesquisadores estes resultados são coerentes com a literatura especializada.  
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b) os biorreatores R2, R2T – triplicata, e R3T, R4T – triplicata apresentaram 

tendências iniciais ao equilíbrio, no entanto, durante todo o experimento a quantidade de 

CO2, produzido foi superior a do metano – 20%; 80%, respectivamente. Já nos reatores 

R3, R4, R5 e R5T – triplicata, praticamente só produziu CO2, demonstrando inibição da 

metanogênese.  

Segundo os pesquisadores os biorreatores R1 e R2T apresentaram maior 

desempenho metanogênico, sendo que operaram com valores de pH próximos de 8, pois 

os demais operaram em pH em média de 6; e ainda salientam que a eficiência na 

produção de biogás sugerem ser independentes da umidade do substrato tendo em vista 

que o reator R1 operou com 88% de umidade – e resultou em maior produção de 

metano enquanto o R5, que operou com 74% de umidade, valor este citado na literatura 

como ideal para ocorrer a metanogênese, os valores de geração de metanogênese foram 

menores. 

 

BELLI et al (2000), ao pesquisar em escala de laboratório – Universidade 

Federal de Santa Catarina/UFSC, a digestão anaeróbia capaz de bioestabilizar os 

resíduos sólidos orgânicos inoculados com lodo provenientes de tanques sépticos 

utilizando a relação de 80:20, em volume. Para o experimento foi utilizado digestores 

com volume média de RSU mais inóculo (lodo de tanque séptico) de 340 L, os estudos 

teve duração de 4 meses com monitoramento dos lixiviados e produção de biogás. Os 

resultados obtidos através do monitoramento foram os seguintes: 

a) produção de biogás – produção média em porcentagem de CH4 e CO2 de  

48,8% e 51.2%, respectivamente, estimativa de aproximadamente 37,70 

l/dia; 

b)  lixiviados – DQO, sólidos totais e voláteis apresentando valores máximos de 

55600 mgO2/L, 49,04 g/L e 36,13 g/L, respectivamente, havendo decréscimo da ordem 

de 65%, 80% e 76%, para o final do período de monitoramento; 
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CAPITULO III – INVESTIGAÇÃO EXPERIMENTAL 

  

3.1 – CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-AMBIENTAL DO LOCAL DE ESTUDO 

 

A região metropolitana do Recife como toda metrópole enfrenta problemas 

concernentes a adequada disposição final dos resíduos oriundos das diversas atividades 

humanas, tendo em vista que o seu maior depósito – Aterro de Resíduos Sólidos da 

Muribeca, em virtude da inadequada forma de disposição e tratamento do “lixo”, 

proporcionou danos ambientais e sociais, com a contaminação dos recursos naturais e a 

presença de populares realizando a atividade de catação “trapeiros”. 

 O aterro da Muribeca está localizado na zona rural do município do Jaboatão dos 

Guararapes, denominado Muribeca dos Guararapes, junto ao “Eixo de Integração 

Prazeres-Jaboatão”, distando aproximadamente 10,5 Km do município de Recife e 10 

km do centro de Jaboatão dos Guararapes. A  área ocupada é de 60 hectares, perímetro 

de 3.848 metros. Possuindo como coordenadas geográficas “SICAR”: 280.000 a 

282.000 Leste e 9.096.000 a 9.098.000 Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.1- Ilustração da localização e situação do aterro da Muribeca com 

relação à Região Metropolitana do Recife. 
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O local está funcionando como destinação final de resíduos sólidos urbanos, 

desde 1985 recebendo resíduos de Classes, II e III, com média diária de 2.800 toneladas 

de resíduos,  sendo o maior aterro do Estado de Pernambuco.  

Este aterro atende a Cidade de Recife e ao município de Jaboatão dos 

Guararapes de forma consorciada. 

 Visando mitigar os problemas ambientais causada pelo empreendimento, bem 

como prolongar a vida útil de operação do aterro, foi instituído um programa de 

recuperação ambiental da área do aterro. O processo de transformação da área em aterro 

sanitário teve início em 1994 e consistia na construção de 9 células, com espessura 

variando de 20 a 30 m e dimensões de 200 m x 200 m, e construção de dispositivos de 

proteção ambiental como, estação de tratamento de lixiviados, drenagem de águas 

pluvial e de lixiviados,  entre outros.  

Os estudos realizados para esta dissertação restringiram-se a Célula 5 – célula de 

recirculação de chorume adotada como parte integrante do sistema de tratamento de 

chorume do aterro. A Figura III.2 ilustra a planta de todas as células do aterro da 

Muribeca. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.2-- Conformação de todas as células do aterro da Muribeca. 
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3.2. – ASPECTOS FÍSICOS DA ÁREA  

Do ponto de vista geomorfológico, esta área esta inserida dentro de um 

compartimento regional,  de embasamento cristalino composta por granitos, gnaisses, 

granulitos, entre outros, com cobertura descontínua de regolito proveniente da 

decomposição “in situ” da rocha de origem. 

A morfologia da região do aterro da Muribeca possui características distintas a 

saber: possui áreas elevadas com cotas variando entre 10 a 80 m, com relevo em forma 

de rampas de topo suavemente convexo, com longas vertentes retilíneas e apresentando 

baixa declividade, e constituída por depósitos de sedimentos quaternários – aluviões, 

coincidente com as planícies de inundação dos rios e vales, dentre eles o vale do Rio 

Jaboatão, cuja área está inserida. 

De modo vulnerável há processos antrópicos a jusante do aterro, 

aproximadamente 500 metros, há ocorrência de aqüífero poroso aluvionar de grande 

extensão, e este recebe recarga oriunda das falhas e fraturas, bem como das 

precipitações pluviométricas e dos rios contribuintes da drenagem da área. 

A principal bacia hidrográfica da área é composta pelo Rio Jaboatão e seus 

tributários, rio Muribequinha, com presença significativa de tributários secundários 

como córregos e riachos, que possuem nascentes no entorno da área – aterro da 

Muribeca. A bacia hidrográfica possui área de 82 Km2 e uma descarga mínima de 

estiagem de 227 l/seg. 

Os aluviões de origem sedimentar, com predominância arenosa apresentam 

pouca espessura com aproximadamente 3 metros, nas adjacências do aterro, e 

aumentando de espessura a medida que aproxima do vale do Rio Jaboatão, podendo 

alcançar 15 metros de espessura. 

Regionalmente o clima é classificado de acordo com Koppen, como AM´s, 

característico  de regiões tropicais litorânea, com chuvas de monções, com duas 

estações bem definidas, uma chuvosa – Março a Agosto, e outro de estiagem – 

Setembro a Fevereiro, com temperaturas médias anuais em torno de 26ºC. De acordo os 

dados fornecidos pela INMET/Estação Pluviométrica Curado/PE, a precipitação média 

anual registrada é de 1760 mm. A Figura III.3 ilustra o balanço hídrico para a região. 
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Figura III.3 – Balanço hídrico 

 

A flora original – Mata Atlântica, no local apresenta-se antropizada em virtude 

das constantes ocupações humanas que remonta o período de ocupação colonial. 

Atualmente há remanescentes da vegetação nativa como: pitanga (Eugenea florida), 

murici (Astronium concinnum), cajazeiro (Spondias macrocarpa), biribá (Rollinia 

mucosa), entre outras. entremeadas com espécies componentes do processo de sucessão 

natural as pioneiras e secundárias como: embaúva (Cecropia glaziovi),  quichabeira 

(Sideroxylon obtusifollium), entre outras. 

Especificamente a área do aterro há incidência de pessoas exercendo a atividade 

de catação de materiais com potencial reciclável e até mesmo alimentos, estando assim 

expostos a todos os tipos de riscos de insalubridade. 

 

3.3 – CONTEXTUALIZAÇÃO DA CÉLULA 5 

 A Célula 5 é parte integrante do contexto de 9 células planejadas para o aterro da 

Muribeca, possuindo área aproximada de 40.000 m2, tendo início de conformação no 

ano de 1993, e possuindo 30 metros de altura. No entanto no ano de 2002 foi promovido 

o alteamento da célula em mais 10 metros, com a disposição de mais resíduos e a 

construção do sistema de recirculação de lixiviados - lagoa de chorume, ficando com 40 

metros de altura no total, aumentando cerca de 1.200.000 m3 de lixo aterrado. Sendo 

assim possuindo lixo de idades diferentes: 30 metros de lixo com 10 anos de 

aterramento e 10 metros de lixo com 1 ano de aterramento.  

 O preenchimento de cada plataforma, com os resíduos sólidos obedeceram 

normalmente a sistemática de descarrego dos caminhões coletores compactadores e             
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“ espalhados” pelos tratores de esteira modelo AT D6 e/ou AT D8. A compactação dos 

resíduos foi realizada através de três a cinco passadas dos tratores de esteira sobre os 

resíduos e complementadas com mais três a cinco passadas, no platô quando da 

colocação da camada de cobertura final de solo com aproximadamente 0,60 m de 

espessura. 

 Esta célula foi projetada para receber o “tratamento” recirculação de lixiviados, 

estes depois de coletados são conduzidos a lagoa de decantação, localizado na Estação 

de Tratamento de Chorume (ETC) e, aproximadamente, 70% da vazão máxima do 

sistema, correspondendo a 3,5 l/s, são aduzidos para um reservatório implantado no 

topo da célula, sendo que o início da recirculação de lixiviados foi em outubro de 2002. 

 Este reservatório faz parte de um sistema que possibilita a infiltração por 

gravidade dos líquidos através da massa aterrada, e possui as dimensões de 31 m x 53 

m, com capacidade média de 3.300 m3. Este sistema valas de infiltração implantadas no 

seu leito, constituída por trincheiras de 4,0 m de profundidade, com 0,60 m de largura, 

escavadas com espaçamento de 25,0 m entre si, preenchidas com brita. Estas trincheiras 

estão interligadas a dois poços profundos, que se estendem por aproximadamente 5 m 

acima da base da célula, visando o acúmulo e reservação dos líquidos recirculados junto 

à base da célula, a serem conduzidos ao sistema de coleta a ETC. 

 

 

 
Figura III.4 – Ilustra a vista da Célula 5, podendo ser observado a via de acesso as 

demais células e o dispositivo de infiltração ao fundo (foto tirada em 24/03/03). 
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Figura III.5 – Vista da Lagoa de recirculação de lixiviado na Célula 5. 
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Figura III.6a – Ilustração de corte transversal e cotas da lagoa de infiltração de 

lixiviados na Célula 5. 
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Figura III.6b – Ilustração de corte longitudinal com as respectivas cotas da lagoa 

de infiltração de lixiviados na Célula 5. 

 

 

 

 

 

 

Figura III.7 – Croquis esquemático da recirculação de lixiviado. 

 

 



 36

3.4 –ENSAIOS DE CAMPO E LABORATÓRIO 

A Célula 5 do aterro da Muribeca foi utilizada como campo experimental para todas 

as coletas de amostras para análise em laboratório e in situ. Estes resíduos quando 

classificados segundo sua origem são do tipo domiciliar e de acordo com a Norma 

ABNT – 10004/87 são de Classe II. 

A Figura III.8 ilustra a plotagem dos pontos em que foram realizado coletas de 

amostras e dados in situ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.8 – Plotagem dos pontos de coleta de amostras e parâmetros in situ. 
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3.5 –METODOLOGIA DOS ENSAIOS 

3.5.1 – RESÍDUOS SÓLIDOS 

 Os estudos desenvolvidos constam de sondagem mecânica, com obtenção de 

amostras em profundidade, e através de ensaio de peso específico. Em todas as amostras 

sólidas foram realizados ensaios, químico/analítico – pH, umidade, Sólidos Voláteis – 

SV e Carbono Orgânico Total – COT. As análises das amostras foram realizadas nas 

dependências do Laboratório de Solos do Departamento de Engenharia Civil da 

Universidade Federal de Pernambuco, e analisadas segundo as recomendações de 

Methods of Analysis of Sewage Sludge, Solid Waste and Compost I -  WHO – 

Internacional Reference Center for Wastes Disposal, Switzerland, 1978.  

Especificamente nas amostras obtidas para determinação de massa específico 

úmido e seco, foi também analisado a densidade unitária das partículas sólidas e a 

caracterização dos resíduos aterrados.  

 

3.5.1.1 – Ensaio de massa específica aparente  

• “In Situ” 

Para a realização dos ensaios de densidade no lixo já aterrado, foi escolhido um 

local aleatório no topo da Célula 5, em profundidade média de 0,78 m e 1,60 m, ou seja 

na última camada de lixo, levando em consideração que este talude possui espessura 

média de 5 metros, constituindo com isto em lixo “novo” por ter idade de aterramento 

de aproximadamente 2 anos, considerando a data de 2003. 

 

Em virtude das dificuldades na obtenção da densidade de resíduos sólidos já 

aterrado, através dos métodos normalmente adotados para solos, como moldagem em 

bloco e  cravação de cilindros, foi utilizado para caracterizar os resíduos já aterrados,  

um aparato construído em ferro fundido com dimensões de 0,71 x 0,71 x 0,2 m, e 

volume de 0,10782 m3. 

Os procedimentos de coleta de amostras sólida/resíduos foram: 1º - Retirada do 

solo de cobertura, aproximadamente 0,50 m, com auxílio de moto Screep, sendo 

também retirada à camada imediatamente adjacente a esta, espessura média de 0,50 m, 

que poderia exercer influencia na amostragem; 2º - cravação do aparato, com auxílio de 

pás e cavadeira manual; 3º - retirada dos resíduos do interior do aparato, que servirá 

para determinação da caracterização física e química; 4º - pesagem do material sólido 

em balança digital de campo, para obtenção dos parâmetros de densidade. Após estes 
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procedimentos o material foi armazenado em embalagem de polietileno, etiquetado com 

identificação (hora, local de coleta, temperatura ambiente) e enviado ao  Laboratório.  

A figura a seguir mostram os procedimentos de coleta do material para as 

análises já mencionadas, e foi realizado no dia 03/02/03, no período da manhã e as 

condições climáticas era de sol a pino e temperatura ambiente em torno de 27ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.9 – A: Cravação da caixa de densidade; B: Coleta de amostra; C: 

pesagem de amostra; D: Amostras para envio ao laboratório; E: Secagem de 

amostra em laboratório/UFPE; F: Medida de profundidade de coleta. 

 

 

A determinação da massa específica foi realizada através de método matemático, 

com a divisão do peso do resíduo sólido (P), pelo volume interno da placa (V). 
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Podendo ser expressa pela equação. 

 

γh = Ph/V                                                                                                              (1) 

 

γs = Ph/ 1 + h                                                                                                        (2) 

 

Onde -    γh  e  γs respectivamente pesos específicos úmidos e secos; Ph – peso 

úmido e h – umidade.  

 
• Determinação do peso específico unitário das partículas  

Para determinação da peso específico das partículas sólidas constituintes das 

amostras 1- A1 e amostra 2 – A2,  foi  utilizando-se das normas ME/DNER – 93/64 e 

ABNT – NBR 6508 (1984), normalmente utilizadas para solos. No entanto, em virtude 

das dimensões de alguns componentes como vidros, plásticos, couros, papéis e 

madeiras, foi utilizado para reduzir o tamanho das partes ensaiadas. meio mecânico – 

tesoura, martelo para realizar tal redução. 

O ensaio consistiu em: pesagem do picnômetro de 50 ml, 500 ml e Becker de 

3000ml – frascos aferido de vidro, vazio, seco e limpo, denominado de P1; (com 

aproximadamente 10% do volume do recipiente); p.ex: tomou-se 10 g de amostra, pesa 

o picnômetro novamente, denominando P2; em seguida é adicionado água destilada ao 

conteúdo do recipiente de modo que ultrapasse  toda a amostra ensaiada.  

Dando prosseguimento ao ensaio com utilização de bomba à vácuo – modelo 

Fanem e capacidade de pressão de 76 cm.Hg, retira-se todo o ar existente das partículas 

no interior do aparato-picnômetro, com agitação constante.  

No caso da utilização do Becker, o aquecimento objetivando a expulsão do ar 

existente inter partículas e da água contidas na amostra foi com a utilização de 

aquecedor a resistência com potência máxima de 600 VA, o aquecimento neste aparato 

foi em média de 40º C. 

 Após estes procedimentos, completa o aparato com água destilada e pesa o 

conjunto, denominado P3; prosseguindo retira o conteúdo – água + amostra, do interior 

do aparato, procede a limpeza e secagem deste em estufa, e após secagem pesa somente 

o picnômetro completamente cheio de água destilada, denominado P4.  
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Devendo ser  peso específico das partículas  ser calculada pela equação 3. 

 

( ) ( )2314
12

PPPP
PPy

−−−
−

=                                                                                   (3) 

 

Onde : P1 – peso do picnômetro; P2 – Peso do picnômetro e resíduo; P3 – peso 

do picnômetro e resíduos, e água; P4 – peso do picnômetro e água destilada. 

 

Materiais como plásticos, metais e vidros foram submetidos a lavagem em água 

corrente para retirada de solo, matéria orgânica que por ventura estivessem aderidos ao 

material a ser ensaiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.10 – A - Ensaio de peso específico em Becker; B – Amostras a serem 

ensaiadas; C – Matéria orgânica quarteada para ensaio; D - Ensaio em 

picnômetro em bomba de vácuo. (foto 20/02/03). 

 

3.5.1.2 - Análise gravimétrica  

Em virtude das peculiaridades dos resíduos aterrados, degradados ou em fase de 

degradação foi utilizado a metodologia adaptada por Kiehl (1985) e pela ABNT-NBR 

10.007. 

As amostras foram secas ao ar por 2 semanas, visando propiciar a maior retirada 

do teor de umidade natural. Foram preparadas para ensaio amostras oriundas de duas 
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profundidades como já mencionado – 0,78 m e 1,60 m, denominadas amostras A1 e A2 

em quantidade analisada 123 kg úmido – amostra A1 e 148 Kg úmido – amostra A2. 

 As amostras coletadas e encaminhadas ao Laboratório, para análise já havia 

passado pelo processo de quarteamento e retirada de amostra vis a vis, em campo, como 

preconiza a norma da ABNT 10.007, propiciando assim a análise de material, 

representativo do montante da massa aterrada. 

O equipamento utilizado para obter os dados gravimétricos foi através de uma 

peneira  de 0,97 m x 0,95 m  e 5 cm de altura e contendo abertura de malha de 6 mm.  

A fração grosseira como pedras, plásticos, vidros, metais foram retirados da 

amostra, pesados para compor a fração percentual como um todo.  

A formulação utilizada para determinação da porcentagem individual consiste 

de: 

 

CBA /% =                                                                                                          (4) 

 

Onde: A – Fração analisada em porcentagem; B – Peso da fração analisada (Kg); 

C - Peso total da amostra (Kg). 

 

3.5.1.3 - Sondagens  

As sondagens de campo foram realizadas na Célula 5 de duas formas distintas.  

A primeira  consistiu em abertura de furo com auxilio de equipamento mecânico – 

Retro Escavadeira, foram 3 furos realizados com este equipamento, denominados neste 

trabalho por F2, F2 e F4., os pontos estão plotados na Figura III.8. 

 

 Nesta metodologia foram realizadas coletas, a medida que o braço mecânico abria 

o furo, a cada 0,5 m, de profundidades, de amostra. sólida e medição de temperatura, 

através d com termômetro digital, marca Polimed. 

 

No entanto a profundidade estudada foi limitada ao alcance do braço mecânico, 

que no caso foi de 6 m. Na Figura III.13, ilustram os procedimentos utilizados na coleta de 

amostras. 
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Figura III.11 – A –  Descida no furo; B – Coleta de amostra e medida de 

temperatura; C – Vista parcial do furo; D - Amostras sólidas e liquida para 

análise – (Fotos 08/08/03). 

 

A segunda metodologia adotada foi a de sondagem, denominada de F4, foi 

executado pela empresa PROHIDRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, utilizando-se 

tecnologia da empresa Canadense CONESTOGA-ROVERS & ASSOCIATES.  

O equipamento utilizado pela empresa PROHIDRO, sendo uma inovação 

tecnológica para estudo em aterros sanitários  consiste em introduzir uma haste 

helicoidal de 3,80 m de comprimento e 4” de diâmetro interno, confeccionada em aço e 

com ponteira diamantada.  

A haste é introduzida no maciço de lixo através de dispositivo hidromecânico 

instalado em caminhão – tipo Much, a medida que a perfuração vai avançando são 

colocados extensores - foram utilizados extensores de 3 metros.  

No caso específico da sondagem realizada, a 8 metros de profundidade o ensaio 

foi interrompido – por ter alcançado material mole (nível do chorume), neste momento 

foi retirado o equipamento e o poço revestido com tubo de PVC de 2”, perfurados em 

toda sua extensão com espaçamento aproximado de 0,5 m . 
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A Figura III.12 ilustra os procedimentos realizados para coletas de amostras 

utilizando perfuração com hélice helicoidal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.12 –  A - Montagem da sonda helicoidal; B – Inicio da perfuração; 

C – Coleta de amostra ; D – Tubulação para revestimento do furo de 

sondagem; E – Amostras para análise; F – Dispositivo para monitoramento 

no interior da célula – (Fotos 14/08/03).  

 

A retirada de sólidos em profundidade, foi a cada 0,5 m, através de movimento 

reverso da aste, e o material coletado foi armazenado em recipiente plástico, etiquetada, 

identificada e posteriormente encaminhadas ao Laboratório., e analisados os teores de 

umidade. Sólidos voláteis e pH, com as mesmas metodologias e procedimentos já 

descritos no item 3.4.1.  
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3.5.1.4 - Análise química/analítica nos resíduos sólidos  

Nos resíduos provenientes da coleta – amostra A1 e A2, foram submetidos à 

análise de parâmetros físicos e analíticos - pH, temperatura, umidade, Sólidos Voláteis – 

SV.  

 

• Determinação de Umidade e sólidos Voláteis (SV)  

O teor de umidade foi determinado pelo método de base úmida, com o material 

separado no quarteamento para este fim.  

Tomando–se aproximadamente 10 g do material levado a estufa a 105ºC, por no 

mínimo 24 horas, após a estabilização do peso, o material é resfriado em dissecador a 

vácuo e após determina o teor de umidade presente nos resíduos, pois o peso perdido 

através da secagem representa o valor da água existente na amostra e o percentual é 

dado pela equação 5 

 

100*%
PiA

PfAPiATu −
=                                                                                       (5) 

 

Onde :Tu  -  Teor de umidade; PiA - Peso inicial da amostra; PfA - Peso final da 

amostra. 

A determinação do teor de Sólidos Voláteis – SV, foi realizada utilizando em 

média 5 g da amostra seca em estufa a 105º, por 24 horas, resfriada em dissecador e 

pesada – PiA, e esta em seguida colocada em mufla com temperatura de 550ºC, por no 

mínimo 2 horas, após este procedimento a amostra é colocada novamente no dissecador 

a vácuo, para resfriar e novamente pesada – PfA, possibilitando através da equação 6 a 

obtenção da estimativa  do teor de SV% dos resíduos. 

 

100*%
PfA

PfAPiASV −
=                                                                                     (6) 

 

Onde: SV– teor de sólidos voláteis em %; Pi – peso da amostra seca na estufa a 

110º; Pf – peso da amostra seca em mufla a 550º. 
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Figura III. 13– A -Coleta de amostra diretamente da caixa de densidade; B – 

Amostra  de SV e ST no interior da mufla (foto 03/02/03) 

 

• pH 

O ensaio de pH, consistiu em pesar 10 g da amostra e transferi-lo para um 

Becker de 100 ml, a este juntou água destilada visando obter uma pasta de consistência 

bem mole, após aguardou por um período de 6 horas para fazer a determinação com 

potenciômetro – Meter Palentest, evitando que os elétrodos toquem na parede do 

Becker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.14 –Medição de pH na amostra sólida (foto 03/02/03) 

 

3.5 .1.5- Ensaios em solo/caracterização 

As amostras de solo para ensaio geotécnico de caracterização física foram 

obtidas durante a retirada de bloco e amostra deformada. 

O ponto de coleta das amostras de solo foi o mesmo do furo de sondagem F2, e 

sua localização está demonstrada na Figura III.1. 

A 
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A obtenção de amostras indeformada necessária para caracterizar o solo da 

camada de cobertura da Célula 5, utilizou-se de procedimentos: abertura de um pequeno 

poço, coleta de bloco com dimensões de 0,30 x 0,30 x 0,30 m. 

No mesmo local de coleta de amostra indeformada foram coletadas amostras 

deformadas, o qual foram acondicionadas em sacos de aninhagem, etiquetada e 

encaminhada cuidadosamente ao Laboratório de Geotecnia do Departamento de 

Engenharia Civil da Universidade Federal de Pernambuco-UFPE, onde foi seca ao ar, 

homogeneizada, quarteada, e novamente acondicionada em recipiente plástico lacrado e 

etiquetados com identificação, para posterior realização dos ensaios. Os ensaios seguiram 

fundamentalmente ao descrito nas especificações da ABNT.  

 

Tabela III.1 – Normas e formulações utilizadas para caracterização e 

classificação do solo de cobertura da Célula 5 

 

ENSAIOS NORMAS 

Umidade higroscópica (W0) ABNT NBR 6457/86 

Massa específica dos grãos (G) ABNT NBR 6508/84 

Granulometria ABNT NBR 7181/84 

Limite de liquidez (LL) ABNT NBR 6459/84 

Limite de plasticidade (LP) ABNT NBR 7180/84 

Umidade natural do solo (Wn) ABNT NBR 6457/86 

Peso específico Natural (γnat) ABNT NBR 6508/84 

Permb. com carga Constante (K) ABNT NBR 13292/95 

Proctor normal ABNT NBR 7182/84 

Peso específico aparente seco (γd) γd = γnat/(1+wn) 

Índice de vazios (e) e = (γs/ γd) – 1 

Porosidade (n) n = e/(1+e) 

Grau de saturação (Sr) Sr = (γs . wn)/( γo . e) 

 

Também pode ser observado que a camada de cobertura do aterro possui duas 

estratificações de solos bem distintos, apesar de pertencerem à mesma jazida, uma 

sendo encontrada a aproximada de 0 a 0,40 m, denominaremos de Amostra 1, e outra de 

0,40 a 0,60 m de profundidade, denominaremos de Amostra 2, neste trabalho. 
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Figura – III.15 – A - Ilustra a irregularidade da cobertura da Célula 5; B – 

Moldagem do bloco; C – Acondicionamento do bloco; D – Amostra de solos 

para envio ao laboratório de solos UFPE. 

 

3.5.1.5.1-Permeabilidade 
 
Os ensaios de permeabilidade foram realizados em laboratório e em campo, 

visando confirmação dos resultados obtidos 

 
• Ensaio em Laboratório 

Para o ensaio em laboratório foi utilizado permeâmetro de paredes flexíveis 

modelo Tri Flex 2 – Soil Test – ELE International, no laboratório do GRS – Grupo de 

Resíduos Sólidos-UFPE, que opera um sistema hidropneumático, utilizado para 

determinação da condutividade hidráulica do solo em amostras indeformada, anel de 

cravação.  

O painel de controle principal do equipamento é capaz de testar uma amostra 

enquanto funciona como um controlador para um ou dois painéis auxiliares. 

Para a amostra indeformada foi procedido o ensaio na umidade natural de campo 

21,82% amostra  1, e 15,82 % para o amostra 2. 
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Para o ensaio de carga constante, foi observado uma seqüência de 

procedimentos: 

i- ligar o painel de controle e espera-se em média 30 minutos visando 
estabilização; 

ii- encher de água o canal da bureta, girando a válvula de controle para a 
posição “Operação da Célula”, até as três buretas estarem com o nível 
desejado; 

iii- fazer a deaeração do canal da bureta removendo a entrada de ar, estando 
o canal deareado quando não houver bolhas de ar perceptíveis. Este 
processo dura em média de 5 a 10 minutos; 

iv- instalar a amostra na célula de ensaio; 
v- encher a célula, verificando se no final não existem bolhas de ar na 

superfície; 
vi- aplica a pressão lateral; 
vii- remoção de ar das pedras porosas e das linhas das tubulações, drenando 

um pouco de água até todas as bolhas de ar serem retiradas; 
viii- em aproximadamente 24 horas, verificar se a amostra está totalmente 

saturada através do parâmetro B, utilizando o transdutor com leitura 
externa de poro-pressão; 

ix- iniciar o procedimento do ensaio após a saturação com aplicação de 
pressão na amostra, observando que a pressão lateral deve ser maior que 
na base, e que esta deve ser maior que a pressão do topo, fora utilizado 
pressão externa confinante de 208 Kpa e no topo e base de 200 KPa; 

x- as leituras foram realizadas de acordo com o volume percolado – 2cm3, e 
a variação foi de acordo com a umidade do corpo de prova., e após a 
estabilização, calculou-se a condutividade hidráulica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.16 – A – Montagem do ensaio de laboratório; B - Realização do 
ensaio.  
 
• Ensaio em Campo 
 

Os ensaios de campo foram realizados de acordo com ABGE (1981) e recebem  

a denominação de “ensaio de rebaixamento”, carga com nível variável. Estes ensaios 

foram realizados em perfuração a trado manual.com profundidades de 0,50 m para 

amostra 1 e 0,60 m para amostra 2. 

O ensaio não é com revestimento da cava, e através da introdução de água, com 

seguidas medições das velocidades de infiltração, no ponto considerado, pode-se 
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determinar o valor da condutividade hidráulica (K). O ensaio foi iniciado após 

escarificação das laterais e fundo da cava evitando possíveis vedações provocadas pela 

escavação do solo. Procedeu –se a saturação do solo por 10 minutos. .Após a saturação 

e tomando este instante como tempo zero, foi interrompido o fornecimento de água, a 

intervalos crescentes de 1´ acompanhou-se o rebaixamento do nível d’água na cava ou 

quando não observava variação progressiva nos valores lidos das vazões. Para este tipo 

de ensaio foi utilizado a formulação proposta por RODIO, (1960), descrita pela 

Associação Brasileira de Geotecnia/ABGE, (1981). 

 

)1/2(/*/ += rhiLAtAhK                                                                                 (7) 

 

Onde: K – permeabilidade do solo; ∆h – variação do gradiente hidráulico; ∆t -

variação do tempo; i -  valor estipulado de 3 a 5 para h variando de 0,2 a 0,3 m; h 

profundidade ensaiada. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura III.117 – A – Esquema do ensaio; B – Leitura do rebaixamento. (foto 
03/02/03) 

 

3.5.2 – CHORUME 

3.5.2.1 - Análise físico-química e microbiológica do chorume 

Através das análises dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos é 

possível verificar a influencia da recirculação do chorume no processos de 

decomposição da massa orgânica e a possibilidade de decaimento contaminador 

poluidor do chorume. 

A técnica de coleta e conservação adotada foi a descrita no Guia de Coleta e 

Conservação de Amostra de Água, CETESB (1986).  

Para a determinação dos parâmetros físico-químicos, foram coletados 

aproximadamente 5 litros de amostra, e estas acondicionadas em bombonas plástica de 
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PET, previamente lavadas e secas; e para os ensaios microbiológicos foram coletadas 

200 ml acondicionados em vidro esterilizado e armazenado em recipiente mantido a 

temperatura média de 4º C; para as análises de metais pesado foi coletado 

aproximadamente 2 litros. Quatro amostras  foram  coletadas através das sondagens 

denominadas F1, F2, F3, F4, e uma no interior da lagoas de recirculação – P0 . Os 

pontos de amostragem estão identificadas na Figura III.8. 

Após coleta as amostras foram encaminhadas aos laboratórios de acordo com a 

tipologia das análises– Laboratório de Controle de Qualidade e de Engenharia 

Ambiental do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de 

Pernambuco, analisadas de acordo com as recomendações preconizadas no Standard 

Methods for The Examination of water and wastewater 19ª edição (1995). 

Os parâmetros analisados nas amostras foram : pH, condutividade, alcalinidade, 

DBO, DQO, Cloretos, ST, SDT, STV, Amônio, Nitrito e Nitrato, Cálcio, Magnésio, 

Sódio, Potássio, Alumínio, Manganês, Zinco, Chumbo, Ferro, Cobre e Molibdênio, 

além de microbiológico com o Número Mais Provável (NMP) de coli totais e fecais e 

contagem de microorganismos aeróbios e anaeróbios. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.18 - A – Coleta de amostra em furo de sondagem – F2; B – Coleta de 

amostra na lagoa de recirculação; C -Coleta de chorume em bolsão de líquido 

– F4; D – Amostras para envio ao laboratório de análise físico/químico e 

bacteriológico (Fotos 08/08 a 30/08/03). 
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3.5.3 – BIOGÁS  

 Normalmente o acompanhamento da geração de gases em aterros sanitários, 

objetiva avaliar o processo de decomposição da matéria orgânica em conjunto com os 

demais parâmetros monitorados, permitindo deste modo avaliar os efeitos da 

recirculação de lixiviados na Célula 5, com relação a geração de gases. 

 Os sistemas de drenagem de gases tem por finalidade a criação de caminhos 

preferenciais, através da massa de resíduos permitindo seu controle e tratamento, 

(OJIMA & HAMADA, 1994), apud MELO, (2000).  

A Célula 5 não possui dispositivo de drenagem de gases, o que impos o uso de 

duas metodologias distintas para obter os dados inerente a geração de biogás nesta 

célula.  

A primeira metodologia consistiu em medições em profundidade, direta na 

tubulação instalada através de furo de sondagem, já descrito no item 3.5.1.3 denominada 

de F4. A tubulação é constituída de material de PVC com 2” de diâmetro e 

comprimento de 8 metros, com orifícios espaçados aproximadamente 0,5 m de distancia 

entre si, sendo que a tubulação ultrapassa em aproximadamente 0,6 m da superfície da 

célula, onde foi colocado tampa “tap”, e um orifício que propicia as medições de biogás. 

As medições foram realizadas através de analisador portátil (Drager -  Multiwarn II) 

diretamente na saída do tubo, este equipamento estabelece, por meio de sensores, a 

composição percentual de CH4, O2.. 

A Segunda metodologia consiste de placa metálica com área útil de 0,16 m2, 

altura de 0,05 m, com visor de acrílico, por  onde existe um dispositivo de saída dos 

gases para medição, de acordo com MACIEL & JUCÁ, (2000), propiciando verificar o 

comportamento dos gases no sistema da cobertura e o produzido em decorrência da 

decomposição da matéria orgânica.  

A cravação da placa de fluxo no terreno foi executado de modo a não alterar as 

características naturais da área confinada sob a placa, e as medições foram realizadas 

através do fluxímetro, até medidas constantes. 

Para o ensaio em sub-superfície foi utilizado tubulação de PVC com 100 mm de 

diâmetro e altura média de 0,80 m, e este é introduzido através da camada de cobertura, 

em furo a trado, e acentado na camada superficial dos resíduos aterrado. Através de um 

tubo flexível fixo ao cap de PVC foi possível conectar o analisador digital e proceder as 

leituras da composição do biogás, antes de sua passagem pela camada de cobertura de 

solo.O equipamento utilizado para as medições da composição de (CH4) e  (O2), foram 
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os mesmo. As ilustrações a seguir elucidam sobre os aparatos e equipamentos utilizados 

no ensaio. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.19– A - Monitoramento de biogás em profundidade; B – Monitoramento 

de gás em tubo auxiliar; C– Monitoramento de gás em placa de fluxo; D e E 

Esquema do tubo auxiliar e placa de fluxo. 
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CAPÍTULO IV – ANÁLISE E DISCUSSÕES DOS RESULTADOS 
 
4.1 – CARACTERIZAÇÃO DOS SÓLIDOS 
 

4.1.1 –  PESO ESPECÍFICO APARENTE 

•  “In Situ” 

Na literatura pesquisada encontra-se valores de peso específico tão baixos quanto 3 

KN/m3, em aterros mal compactados, até valores de 17 KN/m3, em aterros muito 

compactados (VERBRUGGE,2000; ALCITURRI, 2000; CARVALHO, 2001). Os 

resultados obtidos para este estudo encontram-se no quadro IV.1 encontrados por vários 

pesquisadores serão apresentados na Tabela IV.1. 

 

Amostra Profundidade(m) γh( kN/m3) γs (kN/m3) 

A1 0,78 11,04 9,47 

A2 1,60 13,74 11,48 

Quadro IV.1 –Resultados de análise física  

 

 Tabela IV.1 – Valores de massa específica aparente obtida por vários 

pesquisadores 

 

AUTOR/PESQUISADOR 

 

PESO ESPECÍFICO ÚMIDO (kN/m3) 

SOWERS (1973) 1,177 – 5,88 

LANDVA & CLARK (1990) 7,00 – 14,00 

VAN IMPE ET AL (1993 –1994) 5,00 – 10,00 

BENVENUTO ET AL (1994) 10,788 – 12,75 

FASSETT ET AL (1994) 3,00 – 10,5 

DECKA (1995) 0,981 – 12,75 

GONZALES (1995) 13,73 – 22,16 

KAVAZANJIAN ET AL (1995) 3,30 – 12,80 

WITHIAN ET AL (1995) 11,00 – 13,00 

KOIN & JESSBERG (1997) 3,00 – 17,00 

SANTOS (1997) 14,00 – 19,00 

LINDEMBERG et al (2000) 6,00 – 9,00 

FARIAS (2000) 11,02 - 14,54  
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Os resultados encontrados neste trabalho  11,04 e 13,74 kN/ m3, estão mais 

próximos dos apresentados por Farias (2000)  11,02 e 14,54 kN/m3 , do que os obtidos 

por Santos (1997) – 14,00 – 19,00 kN/ m3, ambas com estudos na Célula 2, do aterro da 

Muribeca,  as divergências nos resultados podem ser atribuídos a metodologia adotada 

para o ensaio. Quanto a pesquisadores brasileiros, BENVENUTO et al, (1994), e 

LINDEMBERG et al (2000), os valores encontrados se aproximam dos resultados do 

primeiro pesquisador e discordam do segundo. 

 Quanto aos demais resultados obtidos na literatura, podemos verificar que os 

valores encontrados para este trabalho podem ser enquadrados nas variações dadas por 

LANDVA & CLARK (1990),WITHIAN et al (1995), KOING & JESSBERG (1997), 

no entanto, para os valores encontrados por KAVAZANJAN et al (1995), GONZALES 

(1995), somente na profundidade de 1,60 os valores são coerentes, VAN IMPE et al 

(1993 – 1994) e FASSETT et al (1994), os valores na profundidade de 0,78m não estão 

muito distantes; quanto aos valores encontrados por SOWERS (1973) estão muito 

discrepantes. As disparidades de resultados é normal uma vez que a operação de células 

em aterros, juntamente com os fatores físicos e químicos que ocorrem na biodegração e 

a metodologia de ensaio podem influenciar nos resultados obtidos. 

 

4.1.2 – PESO ESPECÍFICO DAS PARTÍCULAS SÓLIDAS 

Os Quadros IV.2 e IV.3 mostram os resultados obtidos para ensaio de peso 

específico das partículas sólidas e comparativo com estudo correlato. 

 

AMOSTRAS PESO ESPECÍFICO DAS PARTÍCULAS (kN/m3) 

 COMPONENTES 

 M.O  PLÁSTICO PAPÉIS VIDROS COURO METAL MADEIRA TEXTIL 

A1 23,8 9,2 12,5 25,3 10,2 5,6 13,2 6,2 

A2 25,0 5,33 7,8 24,6 9,6 7,8 13,8 7,3 

MÉDIA 24,4 7,26 10,1 24,9 9,9 6,7 13,5 6,7 

Quadro IV.2 – Peso específico das partículas individuais, obtidos do ensaio de 

densidade in situ. 
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COMPONENTES PESO ESPECÍFICO DAS PARTÍCULAS (kN/m3) 

 CÉLULA 5 – 2003 

(média) 

CÉLULA 2 – 2000 

(FARIAS, 2000) 

EPA - 1999 

MAT. ORG 24,4 25,2 35,9 

SOBRAS DE JARDIM - - 26,9 

PLÁSTICO 7,26 3,98 3,3 – 6,6 

PAPÉIS 10,15 -* 13,3 – 14,7 

VIDRO 24,95 25,1 4,5 – 50,3 

COURO 9,90 -* - 

METAL 6,7 -* 4,4 – 10,2 

MADEIRA 13,5 -* 14,4 – 15,2 

TEXTIL 6,75 -* 7,4 

 Quadro IV.3 – Quadro comparativos dos resultados obtidos por FARIAS (2000), 

EPA (1999),  e para este estudo. 

*Segundo FARIAS (2000), estes materiais foram incluídos pela autora em outros. 

 

Visando otimizar a explanação será utilizado as sigla C5 – Célula 5, C2 – para o 

trabalho realizado por FARIAS (2000), e EPA, para os resultados da Agencia de 

Proteção Ambiental dos Estados Unidos. 

Matéria Orgânica - Os valores obtidos como peso específico dos constituintes 

individuais como matéria orgânica  compreendendo restos alimentares, frutas, verduras, 

legumes e materiais palhosos, com média de 24,4 kN/m3, para a C5 e  25,2 kN/m3 para 

C 2, estão coerentes tendo em vista a utilização da mesma metodologia e observância de 

realizar os ensaios nas mesmas profundidades, no entanto com relação ao valor 

apresentado pela EPA há discordância, esta instituição considerou dois valores distintos 

– resto de comida – 35,9 kN/m3 e sobras de jardim – 26,9 kN/m3. Se considerarmos que 

sobras de jardim constituem-se em matéria orgânica os valores encontrados para a C5 

estão coerentes com o resultado da instituição reguladora norte americana.  

 

Plástico - O peso específico da amostra composta somente por plástico para C5 

com valor médio de 7,26 kN/m3 das amostragens é superior aos valores obtidos para C2 

em 45,17% e com rElação a EPA, representa 9,0%; esta discrepância nos resultados 

pode ser justificada pela variedade de densidades existentes nos materiais plásticos 
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existentes nos diversos mercados produtores deste produto e por conseqüência sua 

utilização e que tem como destino final os aterro sanitário.  

 

Papéis -  os valores obtidos  C5, 10,15 kN/m3 com relação aos dados obtidos 

pela EPA variam de 13,3 a 14,7 kN/m3, correspondendo a 31% e 44,8% , 

respectivamente de diferença. Podendo ser atribuída esta discordância de valores ao 

material ensaiado já estar em processo de decomposição, não podendo precisar o tempo 

em que este estaria no interior da célula.  

 

Vidros – Os valores encontrados para a C5 – 24,95 kN/m3 e C2, 25,1 kN/m3 

estão coerentes e dentro dos valores apresentados pela EPA ( 4,5 – 50,3 kN/m3).  

 

Couro – Como peso específico para o couro foi obtido o valor médio de 9,90 

kN/m3 não havendo análise realizada para C2  e pela EPA (1999). 

 

Metal – A média para as amostras ensaiadas foi de 6,7  kN/m3, estando dentro 

dos valores apresentados pela EPA (4,4 – 10,2 kN/m3), para C2 este componente não foi 

analisado. No entanto consta Centro Empresarial Para a Reciclagem - CEMPRE (1998), 

valore de densidade para o alumínio variando de 2,55 – 2,80 g/cm3, ou seja 25,5 e 28,0 

kN/m3, valores estes muito acima das apresentada pela EPA e a encontrada para esta 

pesquisa. 

 

Madeira – Os valores encontrados estão em torno de 13,5 kN/m3, estando 

divergindo dos valores apresentados pela EPA – 14,4 – 15,2 kN/m3, em apenas 6,66% 

do valor mínimo e 12,59% do valor máximo, para C2 este componente não foi 

analisado. Podendo os resultados terem sofrido influência do processo de decomposição 

já iniciado no material ensaiado. 

 

Têxtil - As amostras ensaiadas para C5 apresentaram valores médio de 6,75 

kN/m3, estando divergindo do valor apresentado pela EPA (7,4 kN/m3, em 10,4%), já 

para C2 este componente não foi analisado. A diferença entre os valores C5 e EPA 

podem ser atribuída aos diferentes materiais de componentes dos tecidos  fibras naturais 

como algodão e sintéticos como naylon, que provavelmente possuem pesos específicos 

distintos e bem como diferentes estados de decomposição da amostra.  
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4.1.3 - COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA 

 

• No período de conformação da Célula 5 

A Célula 5 teve inicio de sua conformação em 1993 e encerramento em 2002, 

estando então, com as atividades de aterramento de resíduos sólidos encerrado, não 

possibilitando a análise gravimétrica com lixo in natura. 

Como demonstração da qualidade do material disposto no período será 

apresentado a título elucidativo os resultados apresentado pelo relatório GRS/UFPE – 

1999-2000, os dados pesquisados por Melo (2000), na Célula 1 e Farias (2000), na 

Célula 2, e a Média Nacional (IBGE/PNSB/2000). Ressaltando que a composição dos 

resíduos gerados pelas comunidades é variável  e sazonal em virtude de fatores como: 

poder aquisitivo da população, período do ano,  serviço de limpeza urbana, hábitos 

populacionais, entre outros, podendo não representar a realidade da massa aterrada na 

Célula 5, como demonstrado na tabela IV.2.. 

 

Tabela IV.2 – Demonstrativo gravimétrica do material disposto no período de 

conformação da Célula 5 . 

Componente% 

Fonte 

Mat. 

Orgânica 

Papel/ 

Papelão 

Plástico Metal Vidro Outros 

Relatório GRS-

1999/2000 

60 15 8 2 2 13** 

MELO (2000) 

Célula 1 

60 24 12 2 3 8** 

FARIAS (2000) 

Célula 2 

47,02 - 17,78 3,51 1,62 30,3* 

Média Nacional 

(IBGE/PNSB/2000) 

60 25 3 4 3 5 

*Papel, papelão, ossos, casca de coco, material têxtil, pedaços menores de madeiras, 

pedras e náilon; 
** Ossos, fibras vegetais, escorias de construção civil de menores dimensões, e madeiras. 
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Figura IV.1 – Dados comparativos da média gravimétrica dos resíduos 

dispostos no aterro da Muribeca no período de operação da Célula 5. 

 

Com relação aos parâmetros apresentados, a média aterrada ou seja, o que estava 

chegando ao aterro da Muribeca para ser aterrado no período de 1999 a 2000 como 

resíduo sólidos, estão coerentes com os estudos realizado pelo IBGE, através do Plano 

Nacional de Saneamento Básico-PNSB/2000, levando em consideração as 

peculiaridades da cidade do Recife, sendo uma metrópole litorânea, e das adversidade 

metodológica de coleta de dados como período e mês do ano, entre outros fatores.  

As diferenças apresentadas nos constituintes em análise realizados por 

Farias/2000, trata se de material já aterrado (célula 2), coletado em profundidade, 

podendo ter interferido nos resultados das componentes principalmente matéria 

orgânica e papel/papelão fora  incluso  em outros, com isto havendo grande disparidade 

nos valores apresentados.  

 

•  Composição gravimétrica - Célula 5 

Os resultados, denominando amostra A1, A2, são referentes a Célula 5, e C5 a 

média dos valores obtidos, fazendo se uma comparação paralela aos resultados obtidos 

por FARIAS (2000), em trabalho de pesquisa ter realizado os mesmos procedimentos 



 59

metodológicos na determinação de massa específica, denominada amostra A3, 

realizados na Célula 2, do mesmo aterro.  

Figura IV.2 – Gravimetria comparativa entre A1 e A2 – C5  e    

Célula 2 – A3 

Realizando comparativo e considerando a evolução de geração de resíduos pela 

população de modo geral , para a Célula 5 há outros componente com valor médio de 

48,32%,  em relação à Célula 2 – outros 30,37 %, obtendo um acréscimo de 17,95%. 

Podendo ser atribuído a maior quantidade encontrada como inertes, pois estes materiais 

podem ter sido utilizados como coadjuvante na cobertura final, já que a amostra foi 

retirada próxima a superfície. 

Os teores em percentagem de matéria orgânica, compreendendo matéria 

orgânica como os constituintes dos resíduos sólidos de fácil degradação pelos 

microorganismos decompositores, praticamente não houve alteração para o período de 

análise 2000 e 2003. 

 Quanto aos demais materiais qualificados como vidros, plásticos e metais a 

redução em percentual encontrado deve-se a intensiva catação exercida no aterro por 

populares para fins de reciclagem.Quanto aos valores encontrados para o componente 

plásticos, na amostra 5 inferior aos obtidos para a amostra 3, pode ser observado através 

da Figura III.9 – E, que apesar dos plásticos existente na amostra representar 
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normalmente maior volume, em peso não houve grande significado, podendo ser 

atribuído a gramatura dos plásticos existentes na amostragem. 

 

4.2 – ANÁLISE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS EM PROFUNDIDADE  
 

. Os Gráficos contidos nas Figuras IV.3a; b; c; d,  ilustram os resultados de 

umidade, pH, temperatura e sólidos voláteis obtidos nas amostras sólidas dos furos de 

sondagens. Os resultados apresentados restringem a observações realizadas na massa 

sólida em profundidade variando de 0 a 6 m,  representando o estado momentâneo da 

amostragem tendo em vista que a recirculação de lixiviado para esta Célula teve inicio 

em outubro de 2002 e as amostragens em agosto de 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.3 a  Teor de umidade, Célula 5 

A variação da umidade oscilou de 20% a 40,0%, o que corresponde à faixa de 

variação favorável ao processo de decomposição anaeróbia da matéria orgânica, de 

acordo com a literatura. No entanto para células com recirculação de lixiviados, 

segundo LEMA et al., (1988) esta técnica permite a manutenção da umidade dentro de 

uma faixa de 50 a 70%, bem acima dos valores encontrados. 
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Figura IV.3 b – pH – Célula 5 

Os valores obtidos para pH variaram de 7,5 a 9,0, valor típico de meio alcalino 

com material orgânico indicando elevado estágio de decomposição, há também 

homogeneidade nas amostras. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.3 c – Temperatura-  Célula 5 

A temperatura oscilou entre valores de 25,0 Cº a 45,0 Cº, fase metanogênica, 

indicativo de temperatura mínima para o desenvolvimento de bactérias termófilas (25º a 

45ºC). Sabe se que os valores de temperatura ideais para atividade anaeróbia situa-se 
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entre 30º a 35ºC (fase mesófila) e também entre 50º a 55ºC (fase termófila) 

(CHERNICHARO, 1997).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.3d – Teor de sólidos voláteis - Célula 5 

O teor de sólidos voláteis oscilando de 4% a 8%, sendo indicativo de matéria 

orgânica em estágio avançado de decomposição  

Analisando os resultados obtidos com o estudo realizado por TOWNSEND, 

(1995) que obteve valores para sólidos voláteis oscilando de 9 a 61%; umidade com 

valor médio de 45,7%  abaixo de 4,5 m; temperatura 45º a 50ºC e pH 6,5 a 7,8, ;  sendo 

os valores encontrados para a Célula 5 discordantes destes. No entanto, é plausível esta 

diferença uma vez que os processos de degradação da fração orgânica se processa em 

diferentes fases, é caracterizada para distintas variações de constituintes químicos e 

condições ambientais no aterro, e os valores encontrados refletem, momentaneamente, 

um processo muito complexo. 

 

Será apresentado em forma gráfica os dados de monitoramento anteriormente 

realizado pela equipe do GRS/UFPE (1999/2000), nas Células 1, 2, 3 e 4, deste mesmo 

aterro denominadas CA, e que não estão sob a influência da técnica de recirculação de 

lixiviados, juntamente com os dados obtidos neste trabalho  C5 com as referidas células já 

citadas.  

A média de idade de aterramento das células são: Célula 1 e 2 é de 15 anos, já as 

Células 3 e 4, possuem idade de 4 anos. As Figura IV.4a; b; c ilustram os resultados 

obtidos para C5 e CA. 
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Figura IV.4a – pH Células C5 e CA 

Os valores de pH para as células CA, oscilam de 5,05 a 8,34 ou seja indo da fase 

acidogenica a alcalinogenica, enquanto na C5 perdura .alcalinogenica, em fase mesófila 

- metanogênica. 

 

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.4 b – Teor de Umidade Células C5 e CA 

Os teores de umidade nas células CA apresentam variação média de 29,27%, 

enquanto na C5, oscilam em 30%, sendo pequena a diferença de umidade entre as 
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células que não receberam recirculação de lixiviados considerando a mesma 

profundidade ensaiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.4 c – Teor de Sólidos Voláteis das Células C5 e CA 

Pode ser observado que as células CA possui valores de sólidos voláteis 

variando de 5,89% a 20,97% e a C5 os valores oscilam entre 4,0% a 8,0% 

representando uma redução nestes teores de 44,57%. Neste sentido, a Célula 5 indica 

evolução acentuada no processo de decomposição dos resíduos sólidos, matéria 

biodegradável, podendo ser atribuída a recirculação de lixiviados, pois as amostras 

analisadas são de lixo “novo”. 

 

 

4.2.2 – CAMADA DE COBERTURA DA CÉLULA 

4.2.2.1-Caracterização geotécnica 

Os principais índices físicos utilizados para caracterização do solo de cobertura 

final da célula são apresentado na Tabela IV.3. 
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Tabela IV.3 - Resultados dos ensaios de caracterização do solo de cobertura 

da Célula 5 – Aterro Muribeca/PE 

DESCRIÇÃO AMOSTRA 1 AMOSTRA 2 

Profundidade (m) 0 a 0,4  0,40 a 0,60  

Massa específica dos grãos (G) kN/m3 2,680 2,660 

Umidade natural do solo (wn) % 24,23 15,82 

Peso específico Natural (γnat) kN/m3 17,66 20,89 

Índice de vazios (e) 0,88 0,47 

Porosidade (n) % 47,00 32,18 

Grau de saturação (Sr)% 73,37 88,68 

Umidade Volumétrica (θ)% 34,48 28,53 

Textura (%)   

Pedregulho  00 00 

Fração Areia Grossa 01 02 

Fração Areia Fina  26 36 

Fração Areia Média  21 20 

Fração Silte  23 27 

Fração Argila  29 15 

Limite de consistência (%)   

Limite de liquidez (LL)  52 37,5 

Limite de plasticidade (LP)  27 29,30 

Índice de Plasticidade (IP)  25 8,20 

Coeficiente de Permeabilidade (cm/s) 

Tri - Flex II 

In situ 

 

3,6x10-5 

9,5x10-5 

 

7,4x10-6 

5,5x10-6 

Proctor Normal   

Umidade ótima – Wot(%) 21 14 

Peso específico aparente seco (γd) kN/m3 15,90 17,80 

Classificação Unificada – USSC CH–Argila Inorgânica 

de Alta Plasticidade  

ML – Silte Inorgânico 

de Baixa Plasticidade 

 

• Análise granulométricas 

A composição granulométrica da amostra 1 e da amostra 2 é constituída  

predominantemente por areia fina a média seguida de argila e silte. .A figura IV.5 

apresenta a curva granulométrica das amostras de solo – Amostra 1 – 0 a 0,40 m e 

Amostra 2 – 0,40 a 0,60 m . 
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A curva granulométrica mostrada na figura IV.5 indica que a Amostra 1 possui 

teores de argila cerca de duas vezes  mais que a Amostra 2. Por outro lado, o teor de 

areia média, na Amostra 2 é cerca de uma vez e meia que na Amostra 1. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Os solos foram classificados de acordo com a ASTM D 2487 – 85 e a Carta de 

Plasticidade de CASAGRANDE como sendo; “ Amostra 1 – Argila Inorgânica de 

Elevada Plasticidade (CH) e Amostra 2 – como Silte Inorgânico de Baixa Plasticidade 

(ML). 

A fim de determinar a heterogeneidade das amostras, plotou-se a percentagem 

dos componentes versus  os tamanhos característicos de partículas, conforme 

apresentado na Figura IV 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura IV 6 – Percentual versus tamanhos característicos de partículas (mm) 

Figura IV. 5 – Resultado da análise granulométrica dos solos 
utilizados como cobertura final da Célula 5 do aterro da Muribeca. 
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Observa-se pela curva granulométrica que a amostra 1 é constituída de um 

material mais homogêneo que a amostra 2, elevado coeficiente de uniformidade. A 

amostra 2 apresentou percentuais da fração areia mais elevado. Esta heterogeneidade, 

associada à compactação confere ao corpo de prova um melhor empacotamento, que 

pode ser fator determinante à passagem de líquidos (água de chuva), devido a 

diminuição de vazios e por conseguinte, aumento da perda de carga no leito. 

Os limites de Atterberg, pode-se considerar os resultados como sendo elevados, 

entretanto as variações podem ser considerados normais, se considerar as 

recomendações preconizadas pela CETESB, 1997b, - as características para o solo, a ser 

utilizado como camada de impermeabilização de cobertura deva possuir Limite de 

Liquidez (LL) igual ou superior a 30% e Índice de Plasticidade igual ou superior a 15%. 

 

• Índices físicos 

De acordo com os resultados obtidos, apesar de serem  pouco expressivos os 

número de amostragens, para caracterizar toda a superfície de cobertura da Célula nº 5 

do aterro sanitário, podemos tecer algumas considerações: 

Para a umidade natural os valores de 21,82 % e 15,82 % refletem o acúmulo de 

água em função do período de chuvas,e a provável retenção em função da estrutura do 

solo e da influencia do grau de compactação imposto ao solo, em campo, no ato da 

execução da cobertura. Havendo teores mais elevados de umidade para o solo com 

maior teor de argila, em virtude desta possuir a capacidade de melhor reter umidade 

entre os interstícios dos grãos de partículas sólidas. 

Os ensaios que determinaram o índice de vazios, porosidade e grau de saturação 

demonstraram valores relativamente baixo. O índice de vazios foi inferior a 1( 0,88, 

amostra 1 e 0,47, amostra 2), e a porosidade 47% e 32,18%, mesmo assim denota maior 

compactação na amostra 2, e apresenta grau de saturação em torno de 17,26% maior que 

a amostra 1. 

De modo geral a amostra 1 tem comportamento típico apresentando densidade 

secas de 15,90 kN/m3 e umidade ótima de 21%, estando de acordo com a literatura o 

que indica para este tipo de solo argiloso – densidade seca baixa e umidade ótimas mais 

elevadas- umidade ótima de 25 a 30% e densidade seca máxima de 15 a 14 kN/m3. Já a 

amostra 2, possui comportamento de areias finas siltosas, apresentando valores de 

densidade seca máxima de 17,80 kN/m3 e umidade ótima de 14%, pois também na 

literatura para este tipo de solo são freqüentes valores de 12 a 14% para umidade ótima 
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e 19 kN/m3 para densidade seca máxima. A figura IV.7 ilustra o comportamento das 

amostras de solo utilizado na cobertura da Célula 5 do aterro da Muribeca,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 7 – Ilustração da curva de compactação A1 e A2 utilizados como  

camada de cobertura do aterro sanitário da Muribeca/PE 

 

4.2.2.2- Permeabilidade 

A permeabilidade hidráulica, executada in situ e em laboratório, mostrou valores 

característicos de areias finas siltosas e argilosas, e/ou siltes argilosos (OLIVEIRA& 

CORREA FILHO , 1981),  

 

 Tendo em vista que a estrutura do solo compactado e portanto sua 

permeabilidade, dependem principalmente do teor de umidade, da energia e do método 

de compactação, neste sentido, as amostras analisadas apresentaram coeficientes de 

permeabilidade de campo e de laboratório- Tri-Flex II, coerentes, com a mesma ordem 

de grandeza 10-5, Amostra 1 e 10-6 Amostra 2.  

 O valor máximo de permeabilidade de campo definido pela maioria das 

legislações e normas 10-9 cm/s, normalmente impraticável em camadas de solo 

compactado. Ressaltando que a energia de compactação varia de obra para obra, em 

função do tipo e peso do equipamento e do número de passadas empregadas, refletindo 

diretamente nos valores da permeabilidade obtida. 
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 No entanto a Norma Brasileira, ABNT-NBR 10.157 preconiza que, o solo 

utilizado como cobertura final deve “.... possuir um coeficiente de permeabilidade 

inferior ao solo natural da área do aterro.”   

De acordo com estudos realizados JUCA et.al (1996) em que obtiveram valores 

de permeabilidade para o solo da área do aterro da Muribeca de 5x10-5 cm/s, e 

analisando os valores encontrados como permeabilidade na Célula 5, de 9,5x10-5 cm/s 

amostra 1 e 5x10-6 cm/s amostra 2, lembrando que a Amostra 2 está abaixo da Amostra 

1, recebendo maior sobrecarga, podendo implicar em menor permeabilidade desta 

camada. Nos leva a crer que a camada de cobertura utilizada como cobertura final para 

célula em estudo possui  permeabilidade semelhante ao solo da área do Aterro Sanitário 

da Muribeca. 

Pode ser observado através da figura IV.8 A e B que a cobertura final da Célula 

5, na parte superior, demonstra bom estado para confinamento dos resíduos, no entanto 

os taludes encontram-se em processo de assoreamento com exposição de material 

aterrado, lixiviado e, conseqüentemente, escape de biogás, líquidos e até mesmo 

resíduos. 

 

 

 

 

 

 

          

Figura  IV.8 - A e B ilustram as condições camada de cobertura final da superfície e do 

talude da Célula 5. 

 

4.2.3 – Chorume 

4.2.3.1 – Análise  Físico-Químico e Microbiológica em Chorume 

 Na Célula 5 foram analisados os parâmetros físico-químicos  e microbiológicos 

nas amostras de chorume coletados  como já descritos anteriormente. De acordo com as 

medições realizadas, durante o período de execução das sondagens, observou-se a 

presença de nível variado de chorume na célula, seu afloramento e coleta nos seguintes 

furos de sondagens:  F1 - 3 m; F2 - 4m; F3 - 5 m (houve ocorrência de  bolsão de 

chorume a 3 m, como mostra a Figura III.17 – Foto C); F4 - 6m.  

6 

A 
B 
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De acordo com relatório GRS/UFPE, a vazão aduzida para a lagoa de infiltração 

no período compreendido entre 30 de janeiro a 03 de setembro de 2003 foi de 770820 L 

de chorume, e não há quantificação da vazão dos efluentes da Célula 5.  

Especificamente no mês de agosto em que foram realizadas coletas de amostras 

de líquidos e sólidos, não há registro de adução de líquidos para a lagoa de recirculação. 

No mês anterior foi aduzido 16.416 L ou 16,416 m3, salienta-se que os meses 

compreendidos entre março a agosto normalmente são períodos de maior incidência de 

chuvas na região, com precipitação média mensal de 300 mm, podendo a vir influenciar 

na umidade e no processo de recirculação de lixiviados para a célula. As Tabelas IV.4, 

IV.5, IV.6 e IV.7, apresentam os resultados obtidos nos ensaios físico-químicos e 

microbiológico, nas amostras de chorume coletados nos furos P0, F1, F2, F3 e F4. 

 

Tabela IV.4 – Valores médios dos parâmetro físico – químicos analisados nos 

pontos P0, F4, F4, F4 e F4, na célula de recirculação de lixiviado – C5 

PARÂMETRO (mg/L) P0 
Superfície 

F1 
Prof. 3m 

F2 
Prof. 4m 

F3 
Prof. 5m 

F4 
Prof. 6m 

PH** 7,92 8,4 8,3 8,6 8,3 

DQO (de O2) 899,6 1250 1886 4196,1 4994,2 

DBO (de O2) 93,9 38 99,2 321 248,4 

Sólidos Totais 5340 5705 6829,5 11396 12034,5 

Sólidos Totais Voláteis 1852 1107 1521,5 2754,2 2388 

Sólidos Suspensos Totais - 566 1336 620 786 

Sólidos Suspensos Voláties - 122 378 284 484 

Condutividade*  8650 13080 14880 25100 27300 

Sólidos Totais Dissol.  4330 6540 7410 12500 13600 

Al. de Carbonatos (em CaCO3) 220 320 160 1200 1500 

Al. Total (em CaCO3) 1820 4620 5440 13450 9950 

Al. de Bicarbonatos (em HCO3)  2219 5633 6633 16400 12132 

Cloretos(de CI) 1600,00 1500 1700 3250 4000 

Sulfatos (em SO4) 181,80 473 254 618 273 

Nitrito (em NO2) 2,00 1,2 1,60 2,8 2,4 

Nitrato (em NO3) 0,69 0,06 0,52 0,92 1,35 

Amônia (em NH4) 71,00 46,80 58,8 33,20 1,55 

Fósforo (de P ) 12,2 0,60 12,2 19 25 

* (µS/cm); ** Adimensional  
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 A partir dos dados físico-químicos observou-se: 

 O valor de referência DBO:DQO igual a 0,4 define a mudança de fase da 

digestão anaeróbia, sendo que valores acima deste, referem-se a fase acidogênica e 

abaixo metanogênica (ROBINSON, 1993). Os resultados obtidos das amostras de 

chorume confirmam fase metanogênica, uma vez que a relação DBO:DQO 

apresentaram valores médios de 0,04.  

A DBO apresentou resultados coerentes com os obtidos para sólidos voláteis, 

indicando que há matéria orgânica passível a degradação. Porem, quando comparado 

com a quantidade de matéria inorgânica, baseado apenas na proporção obtidas nos 

dados de DQO e sólidos totais, a relação da DBO e sólidos voláteis, indicam menor 

quantidade de matéria orgânica em relação a inorgânica. 

A alcalinidade total predominante aferida foi devido aos íons de Bicarbonatos, 

conferindo valores alcalinos ao chorume, em todos os pontos amostrados. 

Pode-se considerar a presença predominante do nitrogênio amoniacal sob a 

forma ionizada (menos tóxica), sendo que concentrações de amônia de 50 a 200 mg/l 

são consideradas benéficas, ao processo, servindo como fonte de nitrogênio e agente 

tamponante (CHERNICHARO, 1997). Com exceção do ponto de amostragem F4, há 

redução das concentrações de nitrogênio como amônia, de acordo com a profundidade, 

refletindo decaimento da degradação no interior da célula. 

Observou-se incremento do parâmetro condutividade elétrica, de 

aproximadamente 3 vezes do P0, para cotas mais baixas pesquisadas, no interior da 

célula, aumentando a concentração de sais dissolvidos no meio.  

Os valores de Cloretos estão inferiores a 10 g/L (baixa salinidade), indicando 

estimulação a atividade microbiana (CHIURATO, 1987). Os valores apresentados nas 

amostras analisadas estão baixos, não indicando salinidade do chorume. 

A redução de Sulfato leva a formação de sulfeto de Hidrogênio (H2S), que se 

dissocia em meio aquoso formando ions Sulfito (HS-) e Sulfeto (S2-), sendo inibidores 

para as bactérias metanogênicas, podendo reduzir sua atividade e a capacidade 

anaeróbia do meio. Associando a relação DQO: SO4
2 com o pH – 8,3 e a temperatura de 

25 a 45ºC no meio, indicam a presença de sulfeto na forma dissociada (HS-), menos 

tóxica, nos pontos F1, F2 e F3, no ponto F4, há indicação de Sulfeto na forma gasosa 

(H2Sgás). 

CHU et al (1994) descrevem que a maioria do Fósforo (P), existente em 

chorume é o ortofosfato e a baixa concentração de P é o maior limitante nos processos 
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de tratamento aeróbio de chorume (DBO/P<100). Semelhante ao Nitrogênio, os teores 

apresentados pelo P, decrescem com a profundidade, indicando reduzida quantidade 

deste íon disponível no meio.  

Os íons metálicos analisados no chorume obtido no interior da célula 5 em diferentes 

profundidades são apresentados nas tabelas IV.5 e IV.6. 

Tabela IV.5 – Valores médios dos parâmetros analisados para metais pesados, do 

chorume na célula de recirculação de lixiviado – C5. 

PARÂMETRO (mg/L) P0 

Superfície 

F1 

Prof. 3m 

F2 

Prof. 4m 

F3 

Prof. 5m 

F4 

Prof. 6m 

Cádmio (em Cd) ND 0,02 0,03 0,03 0,01 

Cobre (em Cu) 0,16 0,64 0,73 0,76 0,55 

Cromo (em Cr) 0,03 0,16 0,12 0,19 0,24 

Ferro (em Fe) 2,99 36,99 73,62 57,82 40,56 

Manganês (em Mn) 0,05 0,75 1,36 1,12 1,04 

Zinco (em Zn) 1,30 8,94 8,57 8,64 9,39 

 

Tabela IV.6 – Valores médios dos parâmetros analisados para metais  do chorume 

na célula de recirculação de lixiviado – C5. 

PARÂMETRO (mg/L) P0 

Superfície 

F1 

Prof. 3m 

F2 

Prof. 4m 

F3 

Prof. 5m 

F4 

Prof. 6m 

Cálcio (em Ca) 128,13 200 200 200 200 

Magnésio (em Mg)  116,74 170,2 170,2 182,4 182 

Sódio (em Na) 724 835 1015 1875 1987 

Potássio (em K) 984 1135 1360 2487 2900 

 

Os valores encontrados para cálcio e magnésio, constituem-se uma fonte 

estimulante no processo de biodegradação anaeróbia do meio, enquanto os teores de 

sódio, potássio e principalmente o zinco apresentam em concentrações de fraca a forte 

inibidor deste processo.  

Concentrações de 100 a 200 mg/L e 75 a 150 mg/L de cálcio e magnésio 

respectivamente, são estimulantes ao processo anaeróbio, enquanto que concentrações 

de 3500 a 5500 mg/L e 2500 a 4500 mg/L, de sódio e potássio respectiviamente, são 

fracos inibidores, mas concentrações de 1 mg/L de zinco é forte inibidor do processo 

anaeróbio de decomposição de compostos orgânicos. 
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Analisando os valores de metais presente no lixiviado do P0, e nos demais 

pontos amostrados, observa-se incremento em todos os parâmetros analisados, 

indicando lixiviação de íons para o fundo da célula.  

Podendo ser atribuído à oxidação de pigmentos, corantes e ligas metálicas em 

geral, presente nos resíduos aterrados. 

Observa-se pela Tabela IV.7, que quanto maior a profundidade menor a 

concentração de coliformes. No ponto F2 há uma diferenciação provavelmente nesta 

profundidade o meio esteja rico em substrato. 

Tabela IV.7. – Valores médios dos parâmetros microbiológicos analisados no 

chorume da célula de recirculação de lixiviado – C5 

Ref. Do 
ponto 

CT (NMP(100ml) CF (NMP/100ml) Anaerobiose 
(UFC/ml) 

Aerobiose 
(UFC/ml) 

P0 - - - - 
F1 3,5 x107 1,7 x106 2,0 x105 5,0 x106 
F2 1,6 x108 1,6 x108 2,0 x105 2,0 x104 
P3 2,6 x104 1,4 x104 3,0 x105 2,0 x104 
F4 3,4 x106 4 x105 8,0 x103 2,0 x104 

 

Os resultados médios de 1,27x106 (UFC/mL) e 1,77x105 (UFC/mL), de 

contagem das espécies aeróbias e anaeróbias, respectivamente, indicam que as espécies 

aeróbias estão predominando no meio. Fatores como condições da cobertura da célula, e 

a quantidade de oxigênio dissolvido no lixiviado, podem influenciar nestes resultados. 

 

4.2.3.2 – Análise comparativa físico-químico e microbiológica em chorume da 

Célula 5, com as células 3 e 4. 

Os dados a seguir referem-se a análise comparativa do monitoramento realizado 

na Célula 5 – C5, célula com recirculação de lixiviado.Com as células 3 (C3) e 4 (C4), 

que não estão sob a influência desta técnica, monitoradas pela equipe GRS/UFPE, para 

o ano de 2001. 

 Estas células foram escolhidas por apresentarem em instrumentação para seu 

monitoramento e por possuírem idade de aterramento do lixo (aproximadamente 5 

anos), o mesmo que se encontra atualmente a Célula 5. 
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Tabela IV.8. – Valores médios comparativos dos parâmetros físico-químicos 

analisados no chorume da célula de recirculação de lixiviado – C5, com as células 3 

e 4– C3 e C4. 

PARÂMETRO C5 
Prof. (6m) 

C3 
Pz1 (10m) 

C4 
Pz1(10m) 

pH ** 8,4 8,34 8,4 
Condutividade*  20090 25700 25500 
Alc. Total (em CaCO3) 10994 7115,5 7969,8 
DQO (em O2) 3081 9043 23744 
DBO (em O2) 176 719 930 
Cloretos (em Cl) 1887 3705 3420 
Sólidos totais  8991 17626 29360 
Sólidos Dissolv. Tot. 10012 15646 18894 
Sólidos Voláteis  176 1980 10466 
Amônia (em NH4) 35 PA PA 
Nitrito (em NO2) 2 P P 
Nitrato (em NO3) 0.7 A A 
* (µs/cm); ** adimencional; A= Ausência ;P= Presença P; A = Presença acentuada; TL = 
Traços Leves 

 
 

A C5 apresentou carga orgânica expressa em teores de sólidos totais e voláteis, 

DBO, DQO, muito inferior as outras células, podendo ser esta considerada com menor 

teor de matéria orgânica a ser degradada. 

A alcalinidade total confere em todas as células valores alcalinos ao chorume, na 

C5 os teores são mais elevados que nas demais. Pode ser atribuído este maior teor ao 

incremento e carreamento de íons alcalinos pelo fluxo de lixiviado recirculado. 

Os teores de Nitrogênio em todos as formas apresentados, está presente em todas 

as células, indicando que há atividade microbiológica. 

 

Tabela IV.9. – Valores médios comparativos dos parâmetros físico-químicos 

analisados para metais no chorume da célula de recirculação de lixiviado – C5, 

com as células 3 e 4– C3 e C4. 

Elemento*( mg/L) C5 Pz1-C3 Pz1-C4 

Cálcio (em Ca) 200 24 48 
Magnésio (em Mg) 176 68 77 
Sódio (em Na) 1428 9000 8800 
Potássio (em K) 1970 6875 6125 
  

 Quanto as concentrações dos íons metálicos de cálcio e magnésio obtidos nas 

amostras da C5, apresentam-se em concentrações estimulantes ao processo de 
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fermentação anaeróbia, enquanto que nas Células C3 e C4 os teores obtidos apresentam-

se abaixo destas concentrações. Podendo interferir na atividade microbial, semelhante a 

análise anterior realizada para estes parâmetros. 

 Os teores de sódio e potássio apresentam valores intermediários, indicando fraca 

inibição na C5, enquanto que nas Células C3 e C4, apresentaram de fraco a forte 

inibidor do processo anaeróbio de decomposição dos resíduos. 

 

Tabela IV.10. – Valores médios comparativos dos parâmetros físico-químicos 

analisados para metais pesado, no chorume da célula de recirculação de lixiviado – 

C5, com as células 3 e 4– C3 e C4. 

Elemento*( mg/L) C5 Pz1-C3 Pz1-C4 
Cádmio(em Cd)  0.02 Nd 0,02 
Cobalto(em Co) 0.2 0,10 0,40 
Cobre(em Cu) 0.67 0,62 2,40 
Cromo(em Cr) 0.17 0,30 1,20 
Ferro(em Fe) 52.24 67,60 246,00 
Manganês(em Mn) 1.06 0,80 2,45 
Zinco(em Zn) 8.8 0,80 5,45 
 

Os metais pesados apresentaram-se com teores de igual a inferior das demais 

células, com exceção do parâmetro zinco, maior concentração deste metal na C5 e C4, 

tornando-se inibidor do processo anaeróbio.  

Os menores teores podem ser atribuídos à recirculação de lixiviado (servindo 

como inóculo), solubilizou estes metais, em conseqüência haverá maior interação do 

meio, podendo beneficiar a diodegradabilidade. 

Um dos fatores que podem influenciar na obtenção de baixos valores para metais 

pesado, na C5 pode ser atribuído a intensa seleção de materiais para reciclagem 

realizada por populares, reduzindo a quantidade destes metais para serem aterrados. 

 Outro fator é a relação da concentração de sulfeto existente no meio, e 

disponível para combinar com os metais pesados e formar sais de sulfeto que são 

bastante insolúveis.  
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Tabela IV.11. – Valores médios comparativos dos parâmetros microbiológicos 

analisados, no chorume da célula de recirculação de lixiviado – C5, com as células 

3 e 4– C3 e C4. 

Ref. Do 
ponto 

CT (NMP(/100ml) CF (NMP/100ml) Anaerobiose 
(UFC/ml) 

Aerobiose 
(UFC/ml) 

C5 4,9x107 4,0x107 1,77x105 1,27x106 
C3 9 x 105 4 x 105 0,8 x 102 1 x 109 

C4 2,4 x 105 2,4 x105 12,2 x 102 1 x 109 
 

Observa-se que os organismos aeróbios prevalecem no ambiente tanto para a 

célula com recirculação de lixiviado como para as demais células, indicando uma 

inibição do processo anaeróbio e/ou declínio da fase anaeróbia no meio, na Célula 5. 

 

 As espécies coli total e fecal, na Célula 5 apresentam duas ordens de grandeza 

superior, que as demais células. Indicando maior desenvolvimento destas espécies na 

Célula 5.  

 

4.2.4 – BIOGÁS 

Normalmente a geração de biogás em aterros sanitários de resíduos sólidos 

urbanos se desenvolvem em decorrência da atividade biológica presente no meio, que é 

dependente do teor de matéria orgânica dos resíduos e das condições ambientais que 

ocorre no meio e/ou de condições induzidas como a recirculação de lixiviados para o 

interior das células de aterramento. 

Os resultados apresentados a seguir foram obtidos a partir do monitoramento na 

Célula 5, para possibilitar a estimativa de geração de biogás em profundidade e a 

possível liberação de gases pela camada de cobertura. Possibilitando também verificar a 

eficiência da metodologia de recirculação de lixiviado como coadjuvante na biodigestão 

anaeróbia desta  célula. 

A Figura IV.9a, ilustra os resultados do monitoramento promovido, na tentativa 

de estimar a geração de biogás obtidos na placa de fluxo. 

 

 

 

 

 



 77

0
5

10
15
20
25

11:25 11:30 11:45 11:55

Tempo

C
on

ce
nt

ra
çã

o 
(%

)

CH4 O2

0
10
20
30
40
50
60
70

16
/8/

200
3

23
/8/

20
03

30
/8/

200
3

6/9/20
03

C
O

N
C

E
N

T
R

A
Ç

Ã
O

 (%
)

 CH4  O2

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura IV.9a – Estimativa de geração biogás – C5 (Placa de fluxo) 

 

O ensaio realizado na camada de cobertura da Célula 5 utilizando-se placa de 

fluxo, objetiva detectar a presença de metano, e os resultados, indicam ausência deste 

gás e teores médio de oxigênio variando em 20%. Neste sentido nos submete a analisar 

as propriedades do solo no local ensaiado, cujas características são: densidade média  na 

camada de cobertura de  – 17,5 kN/m3; umidade natural e ótima – 22,76% e 21% 

respectivamente, espessura média da camada 0,60 m. Por ser a camada de cobertura dos 

resíduos o elo existente entre o lixo e o ambiente externo – atmosférico, influenciando 

desta forma a liberação de gases do meio interno para o externo.  

De acordo com JUCÁ (2003), as Células 4 e 8 deste mesmo aterro sanitário 

apresentaram respectivamente 2,9x10-6 e 8,0x10-5 m3/s de metano, para a mesma 

metodologia adotada neste trabalho.  

As Figuras IV.9b; 9c, ilustram os resultados do monitoramento de biogás em 

profundidade e em sub-superfície dos resíduos aterrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.9b- Estimativa de geração de biogás  em profundidade 
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Figura IV.9c- Estimativa de geração de biogás na sub- 

superfície dos resíduos 

 

A estimativa de fluxo na camada superficial dos resíduos aterrado, obtida através 

dos resultados do tubo auxiliar indicaram concentração média de 10% de metano, que 

representa um fluxo estimado de 8,2x10-5 m3/s CH4, para as condições de ensaio e 

pontualmente na célula.  

Foram obtidos valores médios de 56,7%, para a estimativa de geração de biogás 

em profundidade, no período de monitoramento. Os trabalhos de pesquisa neste ponto 

foram interrompidos, em virtude de danos na tubulação em que era realizado o 

monitoramento da geração de biogás, causado por máquinas e equipamentos de 

operação do aterro sanitário. 

Nas células do aterro sanitário da Muribeca com idade média de aterramento  15 

anos – células 1 e 2, e 4 anos, célula 3, e que não estão sob a influencia da recirculação 

de lixiviados de acordo com GRS/UFPE, (1999/2000) a estimativa de geração de biogás 

são: Células (1 e 2), metano – 42% e 30%  e oxigênio <10% e 40% respectivamente; 

Célula 3, metano – 33,02% e oxigênio 7,67%% respectivamente. Pode ser notado pelos 

resultados que apesar dos resíduos da Célula 5 possuir idade de aterramento variado ( 10 

e 2 anos) apresenta maior concentração de biogás, indicando fase metanogênica.  

Os resultados obtidos, ainda nos possibilita traçar comparações com outras 

pesquisas correlatas, estando a estimativa de geração de biogás em profundidade na 

Célula 5 muito próxima da encontrado por CINTRA et. al (2001) e BELLI et al, (2001), 

que obteveram valores de 55% e 48,8% deste gás em escala piloto utilizando reatores 

simulando células de aterros com recirculação de lixiviado. 
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Em escala real – célula com recirculação de lixiviado, FREDERICK, (2000), 

estimou a produção de metano produzido no aterro sanitário de Kelle Valley Landfill 

(KVL)/Toronto – Canadá, em 6,16 m3/h, contra 0,1684 m3/h, na Célula 5. No entanto o 

montante de resíduo aterrado, que é de 19.000.000 t sendo muito superior ao da Célula 

5, que é de 1.200.000 t de lixo aterrado, devendo considerar vários fatores físicos 

intrínseco aos resíduos aterrados, além das condições ambientais internas e externas as 

células estudadas  
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CAPÍTULO V – CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS 
FUTUROS 
 

Este trabalho apresentou uma avaliação dos efeitos da recirculação de 

lixiviados/chorume na biodegradação da fração orgânica, a geração de biogás, a 

qualidade do chorume produzido, bem como caracterização do solo da camada de 

cobertura na Célula 5, do aterro da Muribeca/PE. 

Esta avaliação não pretendeu esgotar todos os ensaios referentes ao tema na 

Célula 5, sendo portanto representativo dos ensaios realizados. Assim sendo são 

apresentados a seguir as principais conclusões. 

 

● A composição gravimétrica dos constituintes das amostras ensaiadas mostram-se 

coerentes com os resultados de outras pesquisas, no entanto este tipo de análise, 

realizado com material já aterrado, requer seleção minuciosa, mesmo assim os valores 

encontrados para este trabalho difere dos realizados com resíduos de origem urbana in 

natura, pelo motivo que muitos dos materiais já apresentavam em estado irreconhecível 

para classificação; 

 

● Os valores obtidos como massa específica aparente das amostras de 11,04 kN/m3 e 

13,74 KN/m3, estão coerentes com os resultados obtidos, no mesmo aterro sanitário, e 

de acordo com a bibliografia pesquisada, enquadrando-se em aterro com boa 

compactação; 

 

● Os ensaios de peso específico unitário das partículas sólidas apresentaram em média 

valores de 24,4 kN/m3 para matéria orgânica, 7,26 kN/m3 para plástico, 24,95 kN/m3 

para vidro, 9,9 kN/m3 para couro, 6,7 kN/m3 para metal, 13,5 madeira, 6,75 kN/m3 para 

têxtil. A maioria dos resultados apresentaram-se coerentes com os valores da literatura; 

 

● Os resultados obtidos de umidade, sólidos voláteis, pH e temperatura variaram 

pontualmente ao longo da profundidade, com os valores de umidade variaram entre 

20% e 40 %, sólidos voláteis entre 4 % e 8%, pH entre 7,5 a 9 e temperatura entre 25ºC 

e 45ºC. 

Relacionando os resultados obtidos para sólidos voláteis em fase termófila da ação 

bacteriana na biodegradação dos resíduos, aliado ao pH alcalino e temperatura, em fase 

mesófila, indicando que a massa sólida no interior da célula apresenta estado avançado 
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de degradação. Tratando de lixo “novo”, média de 2 anos, de aterramento, podendo 

refletir a eficiência da recirculação de lixiviado, na biodegradação dos resíduos 

aterrados. Em análise comparativa dos valores apresentados para os mesmos parâmetros 

analisados, para a célula com recirculação de lixiviado (C5), com relação as demais 

células (1, 2, 3 e 4) já pesquisadas do aterro da Muribeca com idade superior a Célula 5. 

Confirma a indicação da eficiência da aceleração da diodegradação da fração orgânica 

contida na Célula 5. No entanto, a umidade presente nas amostras ensaiadas, variando 

em média de 30%, não apresentaram diferença das demais células do aterro, com média 

de umidade em 29,27%, que não estão sob a influencia da recirculação de lixiviados e 

abaixo dos valores pesquisados na literatura correlata sobre o tema. Mas, estes valores 

de umidade são discutíveis, uma vez que, a eficiência da distribuição do chorume e a 

absorção de umidade pela massa aterrada variam muito com a metodologia empregada 

para a recirculação do lixiviado. 

 

● O solo de cobertura da Célula 5, por possuir duas estratificações bem definidas foram 

classificadas (Classificação Unificada – USC) como: Argila Inorgânica de Plasticidade 

Elevada (CH) e Silte Inorgânico de Baixa Plasticidade (ML). Os coeficientes de 

permeabilidade da ordem de 10-5 cm/s e 10-6cm/s tanto de campo como de laboratório, 

respectivamente, apresentaram coerência nos resultados e estando de acordo com 

ABNT-NBR 10.157, que determina valores de ordem de 10-5 cm/s como parâmetro de 

permeabilidade para solos utilizados como cobertura impermeabilizante final de aterros 

sanitário; 

 

● Dos resultados obtidos para o chorume a DQO apresentam-se elevados, enquanto a 

DBO são baixos indicando que há pouca matéria orgânica a ser degradada, restando 

materiais inorgânico. Sendo confirmados pelos valores obtidos para  sólidos totais e 

voláteis. A relação DBO:DQO, com valores médios de 0,04, confirma a fase 

metanogênica. Há indicação de toxidade por sais de Sódio, Potássio e principalmente o 

Zinco apresentam-se em concentrações de fraca a forte inibidores do meio. Há 

indicação de ocorrência de lixiviação de metais pesados para as cotas mais baixas da 

célula, com incremento dos teores em profundidade. 

Os resultados obtidos para o íon Sulfato, indicam a presença de sulfeto na forma 

dissociada (HS-), menos tóxica, nos pontos F1, F2 e F3. No ponto F4, Sulfeto na forma 

gasosa (H2Sgás).; 
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• Das análises relacionando os valores obtidos para as Células 3, 4 e 5 através dos 

parâmetros analisados indicam através da DQO, DBO, Sólidos Voláteis, Sólidos Totais 

e Dissolvidos, sensível redução dos teores de matéria orgânica biodegradável, restando 

matéria inorgânica, da C5 com relação as células 3 e 4. 

 Os parâmetros analisados indicam as mesmas toxidades por sais metálicos e 

metais pesados, tanto para a Célula 5 como para a C3 e C4. Apresentam-se menos 

acentuadas na Célula 5, do que nas células 3 e 4, indicando adaptação microbiológica ao 

(lixiviado). Estando o parâmetro Zinco, em concentrações tóxicas em todas as células 

analisadas; 

 

• O resultados das análises microbiológica indicaram que existe um contingente de 

bactérias aeróbias de acordo com a literatura pesquisada, embora a quantidade aeróbia é 

suficiente para produzir biogas, indicando inibição do processo anaeróbio de 

degradação dos resíduos confinados na célula. Os valores médios Coliformes termo 

tolerantes e Fecais de 4,9x107 e 4,0x107, respectivamente, indicam que o chorume da 

Célula 5, microbiologicamente é rico em espécies Coliformes. 

  

● O gás metano é o principal parâmetro de estimativa de biogás em aterros sanitários, 

neste sentido pontualmente na camada de cobertura não foi detectado a presença deste 

gás, somente 20% de oxigênio. Em profundidade a concentração média obtida para o 

gás metano foi de 56,7 % e em sub-superfície 20%, estando coerente com a fase 

metanogênica de decomposição dos resíduos aterrados. Neste sentido, a recirculação de 

lixiviados pode ter acelerado a fase metanogênica, se considerarmos que trata-se de lixo 

novo, média de 2 anos de aterramento. 

 

● Em relação as sugestões para novas pesquisas, apresentam-se a seguir as consideradas 

mais relevantes: 

- Ampliar a identificação e classificação dos resíduos sólidos urbanos, já 

aterrados, para subsidiar os parâmetros comparativos gravimétricos e de obtenção do 

peso específico unitário das partículas sólidas; 

- Correlacionar o volume aduzido de lixiviado para o interior da célula, com a 

umidade em profundidade e a biodegradação dos resíduos; 
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- Prosseguimento no monitoramento, quanto a toxidade de sais metálicos e 

metais pesados, correlacionando-os as caracteristicas do inóculo – lixiviados e a flora 

bacteriana do meio, em metabolizar  as toxinas inorgânicas; 

- Prosseguimento do monitoramento da geração de biogás na Célula 5 de forma 

que possa dar continuidade na verificação da eficiência da recirculação de lixiviados no 

processo de aceleração da decomposição dos resíduos;  
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ANE XO I 

Apresentação da composição gravimetria comparativa entre Amostras 1 e 2 da Célula 5 e Amostra 3 da Célula 2 – Aterro Muribeca 

 

 

  Na Amostra 3 corresponde as componentes identificados como outros  

 

 

Componentes 

% 

Mat. 

Orgânica 

Metais

 

Vidros Plástico Outros Trapos madeira Couro Papel Mat. 

Saúde 

Ossos Restos de 

construção 

Espuma 

Amostra A1 48,73 0,93 0,45 1,92 - 0,62 1,12 0,11 0,41 0,55 0,33 44,20 0,10 

Amostra A2 47,12 0,5 0,49 3,20 - 0,7 0,9 0,32 0,4 0,56 0,5 45,72 0,14 

Média C5 47,92 0,71 0,49 2,56 48,32 0,66 1,01 0,21 0,41 0,55 0,41 44,96 0,12 

Amostra A3 49,02 3,51 1,61 12,73 34,88 - - - - - - - - 
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ANEXO II 

 Dados das amostras de resíduos sólidos obtidos em profundidades de 0,79 e 1,60 

m, utilizadas na determinação de massa específica aparente in situ e gravimetria. 

 

Procedência – Célula 5/ aterro da Muribeca- PE 
Análise das amostras  utilizada na det. da massa específica aparente in situ 
Data – 15/02/03 
Amostra 1 prof. 0,79m                                                Amostra 2 prof. 1,60 m 
Análises Kg %  Kg % 
Peso liquido 122,92   148  
Densidade umida – kN/m3 11,40   13,74  
Densidade seca – kN/m3 9,47   11,48  
Umidade %  27,14   19,66 
pH 8,62   8,23  
Condut. elet.  MV 63,5   67,2  
      
Gravimetria      
Mat. Org. 59,90 48,73  69,74 47,12 
Trapo 0,76 0,62  1,08 0,70 
Madeira 1,38 1,12  1,32 0,9 
Couro 0,13 0,11  0,10 0,06 
Metal 1,14 ,093  0,70 0,5 
Papel 0,50 0,41  0,60 0,4 
Mat. SS 0,68 0,55  0,10 0,06 
Osso 0,41 0,33  0,72 0,5 
Vidro 0,56 0,45  0,45 0,3 
Saco aninhagem 0,66 0,51  0,5 0,4 
Resto Construção 54,33 44,20  67,67 45,72 
Plásticos 2,37 1,92  4,82 3,20 
espumas 0,10 0,09  0,20 0,14 
 

Procedência – Célula 5/ aterro da Muribeca- PE 
Amostra – Matéria Orgânica 
Amostras de  Matéria Orgânica peneirada utilizada na det. da massa específica in situ/
Data – 15/02/03 
Parâmetro Amostra 1 Amostra 2 
ST  33,723 100 
SV   1,99 5,923 
SF 31,7266 94,08 
C - SV/1,8 1,10 3,29 
umidade 8,23 8,04 
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ANEXO III 

Monitoramento de geração de biogás, em superfície, sub-superfície e em 

profundidade. 

 

Geração de gás – Tubo auxiliar C5 (08/08/03)  
Equipamento - Drager Multiwarn  
Prof camada 0,35m    
Área do tubo 78,54 m2   
Local – Célula 5/Muribeca   

hor. CH4 % O2 % N2 CO2 
11:45 0,5 19,3 7,334 72,866 
11:53 2 19,8 7,524 70,676 
12:03 2,8 16,7 6 74,154 
12:15 3,2 15,2 5,776 75,824 
12:25 5,2 14 5,32 75,48 
12:35 6,9 12,9 4,902 75,298 
12:45 8,1 11,8 4,484 75,616 
12:55 9,1 11 4,18 75,72 
13:05 10 10,2 3,876 75,924 
13:15 11,4 9 3,42 76,18 
13:25 12 9,1 3,458 75,442 
13:35 12,3 8,8 3,344 75,556 
13:45 12,5 8,9 3,382 75,218 
13:55 12,8 8,9 3,382 74,918 
14:05 12,82 8,9 3,382 74,898 
14:15 12,9 9 3,42 74,68 
14:25 12,9 9 3,42 74,68 
14:35 12,9 9 3,42 74,68 

 

Estimativa de geração de gás na placa (08/08/03)  
1º leitura Temp. interna 36,5º   
Temp. externa - 28,1º   
2º leitura - Temp interna - 37,5º  
Temp. externa - 29,3º  
ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DE GÁS - (%) 

HORA CH4 O2 N2 CO2 
11:25 0 20,9 7,942 71,158 
11:30 0 20,5 7,79 71,71 
11:45 0 19,8 7,524 72,676 
11:55 0 19,1 7,258 73,642 
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ANEXO IV 

Resultado de análise dos resíduos sólidos em profundidade realizados nos furos F1, F2, 

F3 e F4, no aterro da Muribeca - PE. 

 

Resultados de análises dos resíduos sólidos em profundidade  
Aterro Muribeca - furo F1C5 – retro escavadeira  
data - 08/08/03 - Aterro da Muribeca  

prof. m umidade (%) pH 
temperatur

a SV (%) 
-0,5 19,84 7,84 25,4 0,53 
-1 17,93 8,78 27,6 5,44 

-1,5 19,21 8,21 28,9 7,48 
-2 21,39 8,63 32,4 5,70 

-2,5 17,67 8,84 33,8 1,64 
-3 18,42 8,63 34,5 4,12 

-3,5 28,59 8,94 37,2 8,00 
-4 33,66 8,78 38,5 0,71 
-5 35,19 8,28 39,1 3,19 
-6 38,69 8,93 40,3 2,47 
-7 39,3 8,73 41,2 4,26 
-8 42,2 8,59 42,6 2,13 

 

 

Resultados de análises dos resíduos sólidos em profundidade  
Aterro Muribeca - furo F2C5 - sonda helicoidal  
data - 14/08/03 - Aterro da Muribeca  

prof. (m) umidade (%) pH temperatura SV (%) 
-0,5 25,44 7,96 26,7 6,47 
-1 20,63 7,77 27,3 5,84 

-1,5 26,25 8,46 28,9 6,49 
-2 21,46 8,33 29,9 5,47 

-2,5 32,06 8,01 30,9 6,35 
-3 34,48 8,04 32,6 6,74 

-3,5 31,44 9,06 35,2 4,96 
-4 37,64 9,36 40,6 6,63 
-5 40,26 9,23 41,8 7,76 
-6 41,89 9,35 44 7,88 
-7 41,58 9,3 44,3 7,58 
-8 40,24 9,33 45,1 7,86 
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Resultados de análises dos resíduos sólidos em profundidade 
Aterro Muribeca - furo F3C5 - Retro escavadeira 
data - 21/08/03 - Aterro da Muribeca   

prof. (m) umidade (%) pH temperatura SV(%) 
-0,5 23,03 7,49 26,4 8,26 
-1 25,18 7,46 27,7 4,47 

-1,5 26,81 7,51 28,9 3,68 
-2 30,01 7,58 32,1 4,25 

-2,5 33,33 7,62 32,5 7,56 
-3 34,23 7,74 33,2 7,01 

-3,5 45,25 8,02 35,8 4,53 
-4 36,25 7,73 37,6 5,32 

-4,5 29,09 8,16 38,2 7,97 
-5 33,11 8,06 38,9 4,95 

-5,5 39,57 8 40,2 7,55 
-6 36,59 7,56 41,8 8,51 

 
 

Resultados de análises dos resíduos sólidos em profundidade 
Aterro Muribeca - furo F4C5 - Retro escavadeira                                     
data - 21/08/03 - Aterro da Muribeca   

prof. (m) umidade (%) pH temperatura S V (%) 
-0,5 27,36 7,95 29,5 5,85 
-1 27,89 7,28 30 8,8 

-1,5 29,4 8,05 32,6 10,23 
-2 20,96 8,65 33,4 3,41 

-2,5 31,48 8,44 35,1 7,22 
-3 35,22 8,77 36 8,16 

-3,5 23,7 8,75 36,7 3,43 
-4 35,49 8,92 37,7 5,58 

-4,5 38,05 8,75 37,2 6,28 
-5 39,7 8,83 38,8 10,55 

-5,5 28,06 8,93 40,5 6,78 
-6 22,35 8,63 43,8 2,99 
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ANEXO V 

 Fotos de procedimentos de análises gravimétricas e de determinação de pH das 

amostras obtidas em profundidade. 

 

 

1 

3 

5 

2 

4 

6 

Foto1, 2 e 3 – Segregação de amostras sólidas para pesagem; Foto 4 – Catação e 
segregação de matéria orgânica e fração sólida; Foto 5 – Determinação analítica do pH 
das amostras obtidas em profundidade; Foto 6 – Amostras acondicionadas para envio ao 
laboratório UFPE 




