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Resumo do Projeto de Graduação apresentado à Escola Politécnica/ UFRJ como parte 

dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Engenheiro Civil. 
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A decomposição dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) gera efluentes líquidos que 

podem contaminar as águas subterrâneas. Essa decomposição também gera efluentes 

gasosos que são causadores do efeito estufa. De forma a evitar essa contaminação, o 

modo de disposição dos resíduos sólidos em aterros sanitários aparenta ser a menos 

danosa ao meio ambiente. Neste trabalho é apresentado um projeto fictício de um aterro 

sanitário para a cidade de Macuco (RJ). A partir das condições do local (topográfica, 

geotécnica e climática) e as características dos resíduos sólidos urbanos locais, é 

apresentado uma geometria do aterro sanitário. Em seguida são apresentadas as etapas 

de dimensionamento dos sistemas de drenagem e das camadas de proteção aplicadas ao 

presente caso.  

 

Palavras-chave: Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), Projeto de aterro sanitário. 
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Abstract of Undergraduate Project presented to POLI/ UFRJ as a partial fulfillment of 

the requirements for the degree of Civil Engineer 

 

DESIGN OF A SMALL WASTE LANDFILL 

 

Karine Trajano da Silva 

January / 2016 

 

Advisor: Maria Cristina Moreira Alves 

 

Course: Civil Engineering 

 

The decomposition of solid waste generates wastewater that can contaminate 

groundwater. This decomposition also generates waste gases that cause the greenhouse 

effect. In order to avoid this contamination, the disposal mode of solid waste in landfills 

appears to be less harmful to the environment. This study presents a fictional project of 

a landfill for the city of Macuco (RJ). From the site conditions (topographical, 

geotechnical and climatic) and the characteristics of municipal solid waste sites, a 

geometry of the landfill is presented. Then it is present the steps for the design of 

drainage systems and protective layers applied to this case. 

 

Keywords: Municipal Solid Waste, Solid waste landfill design. 
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1.  INTRODUÇÃO  

Com o atual crescimento geral da população, a geração de resíduos sólidos 

urbanos (RSU), comumente chamados de “lixo”, também tende a crescer. Devido ao 

seu alto poder contaminante proveniente da sua decomposição, é necessário que existam 

modos de disposição final dos RSU de forma menos danosa ao meio ambiente local.  

O modo de disposição dos resíduos sólidos em aterros sanitários propõe diminuir 

ao máximo os impactos negativos provenientes da degradação dos resíduos. Sua 

concepção visa impedir que ocorra a contaminação das águas subterrâneas, das águas 

superficiais e do ar. Logo, em um projeto de aterro sanitário, é necessário que sejam 

dimensionadas camadas de proteção de base e cobertura, sistemas de drenagem dos 

efluentes líquidos e gasosos e de captação das águas de chuva. 

O presente trabalho abordará as principais etapas de um projeto de aterro 

sanitário de pequeno porte localizado na cidade de Macuco no estado do Rio de Janeiro. 

Inicialmente, serão discutidas as condições geotécnicas do subsolo, do clima da região, 

as características gerais da área e dos resíduos gerados pela cidade. Desta forma será 

possível estimar a vida útil do aterro sanitário.  

A partir dessa análise inicial será desenvolvido um projeto fictício de um aterro 

sanitário de pequeno porte. Seguindo as orientações da NBR 15849 (ABNT, 2010), 

serão dimensionados o sistema de drenagem do lixiviado, sistema de drenagem de gases 

e as camadas de base e de cobertura do aterro. Serão discutidos aspectos operacionais e 

de monitoramento desse aterro sanitário.  

Esse trabalho será dividido em 4 capítulos. Primeiramente, no capítulo 2, será 

feita uma revisão bibliográfica abordando as características dos resíduos sólidos e 

diversos aspectos relevantes a um projeto de aterro sanitário. No capítulo 3 será 

abordado o estudo de caso. Serão detalhadas as fases do projeto de aterro sanitário de 

pequeno porte em Macuco/RJ. Para concluir, no capítulo 4, serão apresentadas as 

considerações finais. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 RESÍDUOS SÓLIDOS  

 

2.1.1 DEFINIÇÃO  

A norma brasileira NBR10004 (ABNT, 2004) define resíduos sólidos como: 

“resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades de origem 

industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam 

incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, 

aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como 

determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede 

pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnica 

economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível.” 

 

2.1.2 CLASSIFICAÇÃO  

Os resíduos sólidos podem ser classificados de diversas maneiras conforme 

apresentado a seguir: 

 Quanto à origem: domiciliar, comercial, industrial, agrícola, entulho, varrição e 

feiras livres, serviços de saúde e hospitalar, portos, aeroportos e terminais 

rodoviários e ferroviários; 

 

 Quanto à umidade: seco ou molhado; 

 

 Quanto à composição química: orgânico ou inorgânico; 

 

 Quanto à periculosidade: perigosos ou não perigosos (não inertes e inertes), 

conforme pode ser visto no Quadro1. 
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Quadro 1 – Classificação dos resíduos sólidos quanto à periculosidade (ABNT, 2004) 

Categoria Característica 

 

Classe I 

(Perigosos) 

Apresentam risco à saúde e ao meio ambiente. Caracterizam-se 

por possuir uma ou mais das seguintes propriedades: 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 

patogenicidade.  

Classe II A 

(Não-inertes) 

Aqueles que não se enquadram nas classes I e II B. Podem ter 

propriedades como biodegradabilidade, combustibilidade e 

solubilidade em água. 

Classe II B 

(Inertes) 

Não possuem nenhum dos seus constituintes solubilizados a 

concentrações superiores aos padrões de potabilidade da água. 

 

2.2 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

2.2.1 DEFINIÇÃO 

Os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), denominados popularmente como “lixo”, 

possuem a seguinte definição segundo a NBR15849 (ABNT, 2010): “resíduos que, em 

conformidade com o estabelecido na Resolução CONAMA no 404/2008, sejam 

provenientes de domicílios, serviços de limpeza urbana, pequenos estabelecimentos 

comerciais, industriais e de prestação de serviços, que estejam incluídos no serviço de 

coleta regular de resíduos e, que tenham características similares aos resíduos sólidos 

domiciliares.” 

 

2.2.3 CARACTERÍSTICAS 

 O conhecimento das características e propriedades dos RSU é fundamental para 

elaboração de um projeto de aterro sanitário. No entanto, a determinação de certas 

propriedades é um pouco limitada.  Isso ocorre devido à alta heterogeneidade dos RSU, 

que varia de região para região de acordo com as condições socioeconômicas, à falta de 

procedimentos de amostragem e ensaios padronizados, à alteração das propriedades dos 

RSU com o tempo (SANTOS, 2012). 
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a) Composição gravimétrica  

Segundo BOSCOV (2008), a composição gravimétrica dos RSU é a 

característica mais influente no seu comportamento geomecânico. Ela representa o 

percentual em peso de cada componente encontrado nos resíduos em relação ao seu 

peso total. A determinação da composição gravimétrica é realizada através de ensaios 

com amostras coletadas. É feito a pesagem da amostra, a separação e a pesagem de cada 

material encontrado nela. Então, a proporção em peso de um material “A” encontrado 

na amostra é dada pela fórmula (CEMPRE, 2010): 

             ( )  
                            A (  )

                      (  )
     

A composição gravimétrica dos RSU é uma característica que costuma variar de 

região para região. Pode-se esperar que regiões mais ricas apresentem uma percentagem 

de matéria orgânica inferior a uma região menos favorecida devido a uma menor 

manipulação de alimentos (SANTOS, 2012 apud LAMARE NETO, 2004). A Figura 1 

apresenta a composição gravimétrica dos resíduos sólidos no Brasil em 2012. 

 

Figura 1 – Composição gravimétrica dos RSU no Brasil (ABRELPE, 2012) 

A proporção da matéria orgânica é de grande importância, pois ela influencia 

diretamente na quantidade de chorume e gás produzido pelo aterro sanitário, na sua 

compressibilidade e na geração de poropressão (BOSCOV, 2008). 

Metais 
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Papel/Papelão/ 

TetraPak 
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Plástico 

13,5% 

Vidro 

2,4% 

Matéria Orgânica 

51,4% 

Outros 

16,7% 
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b) Peso específico 

O peso específico dos RSU depende principalmente de três fatores: da sua 

composição gravimétrica (maior porcentagem de materiais mais leves e matéria 

orgânica acarretam em menor peso específico), da sua granulometria (resíduos 

triturados formam arranjos mais densos) e do seu grau de compactação (BOSCOV, 

2008). É importante ressaltar que com o passar do tempo e o decorrer da decomposição 

da matéria orgânica seu peso específico será diferente do original. 

Não há normalização de ensaios para a determinação do peso específico dos 

resíduos sólidos. Em geral, esta determinação costuma ser feita através da retirada de 

amostras de uma vala, pesagem das amostras e medição do volume da vala. Em projeto 

de aterro sanitário, a previsão do peso específico dos RSU é importante para estimativa 

da vida útil do aterro. 

A Tabela 1 mostra valores de peso específico dos resíduos sólidos urbanos de 

diversos aterros no Brasil. Como pode ser visto, o peso específico varia de 5,0 kN/m³ 

até 13,0 kN/m³ dependendo idade,  compactação e outras condições dos resíduos. 

 

Tabela 1– Peso específico de RSU em diferentes condições (LAMARE NETO, 2004). 

Autor 
Peso Específico γ 

(kN/m³) 
Local/Condições 

Kaimoto&Cepolina, 1997 

5,0 a 7,0 
Resíduos novos, não decompostos e 

pouco compactados 

9,0 a 13,0 

Resíduos após compactação com tratores 

de esteira ou rolo compactador e após a 

ocorrência de recalques 

Santos & Presa, 1995 
7,0 Resíduos recém lançados 

10,0 Resíduos após a ocorrência de recalques 

Mahler &Iturri, 1998 10,5 

Seção do aterro sanitário do Sítio São 

João com 84m de desnível e 10 meses de 

alteamento 

Benvenuto& Cunha, 1991 
10,0 Condição drenada 

13,0 Condição saturada 
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c) Permeabilidade 

A permeabilidade dos RSU determina a velocidade de escoamento dos líquidos 

percolados para o sistema de drenagem e consequentemente a sua eficiência. Baixa 

permeabilidade significa que o solo apresenta bolsões de chorume e gases 

enclausurados na massa de resíduos podendo desenvolver instabilidade ao maciço 

(BOSCOV, 2008). 

As Tabela 2a e 2b mostram valores de peso específico e permeabilidade 

apresentados por diversos autores e obtidos através de diversos tipos de ensaios. 

Conforme pode ser visto, os valores de permeabilidade dos RSU variam, em sua 

maioria, entre 10
-4 

a 10
-6

 m/s. Esse fato leva a crer que os RSU apresentam um 

comportamento granular compatível a uma areia média a fina conforme Tabela 3. 

Tabela 2a – Coeficientes de permeabilidade dos RSU (KONIG & JESSBERGER, 1997 apud 

CARVALHO, 1999). 

Referência 

Peso 

Específico γ 

(kN/m³) 

Coeficiente de 

Permeabilidade k 

(m/s) 

Método de Ensaio 

Fungaroli& 

Steiner (1979) 
1,1 - 4,0 1 x 10

-5
 - 2,0 x 10

-4
 Determinação em lisímetros 

Koriateset al. 

(1983) 
8,6 3,15 x 10

-5
 - 5,1 x 10

-5
 Ensaio de laboratório 

Oweis&Khera 

(1986) 
6,45 1 x 10

-5
 Estimativa de dados de campo 

Oweiset al. 

(1990) 

6,45 1 x 10
-5

 Ensaio de bombeamento 

9,4 - 14,0 1,5 x 10
-6

 
Ensaio de campo com carga 

variável 

6,3 - 9,4 1,1 x 10
-5

 Ensaio em poço 

Ladva& Clark 

(1990) 
10,1 - 14,4 1 x 10

-5
 - 4,0 x 10

-4
 Ensaio em poço 

Gabr&Valero 

(1995) 
- 1  x 10

-7
 - 1 x 10

-5
 Ensaio de laboratório 

Blenginoet al. 

(1996) 
9,0 - 11,0 3 x 10

-7
 - 3 x 10

-6
 

Ensaios de campo em furos 

profundos (30 - 40m) e com carga 

variável 

Manassero 

(1990) 
8,0 - 10,0 1,5 x 10

-5
 - 2,6 x 10

-4
 

Ensaio de bombeamento (15 - 20m 

em profundidade) 

Beaven&Powrie 

(1995) 
5,0 - 13,0 1 x 10

-7
 - 1 x 10

-4
 

Ensaios de laboratório com pressão 

confinada de 0 - 600 kPa 
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Tabela 2b 3–  Coeficientes de permeabilidade do RSU (KONIG & JESSBERGER, 

1997 apud CARVALHO, 1999). 

Referência 
Peso Específico 

γ (kN/m³) 

Coeficiente de 

Permeabilidade k (m/s) 
Método de Ensaio 

Brandt 

(1990) 

11,0 - 14,0 
7 x 10

-6
 - 2 x 10

-4
        

(compactação com rolo) 

Ensaio de campo com carga 

variável 

13,0 - 16,0 
5 x 10

-6
 - 3 x 10

-7
        

(compactação dinâmica) 
Ensaio em poço 

Brandt 

(1994) 

9,0 - 12,0 2 x 10
-5

 - 1 x 10
-6

 

Ensaio de laboratório 
9,0 - 12,0 

5 x 10
-4

 - 3 x 10
-5

                 

(pré-tratado) 

13,0 - 17,0 
2 x 10

-6
 - 3 x 10

-5
               

(muito compactado) 

Jessberger 

(1984) 

RSU misturado 

com entulho 

1 x 10
-8

 - 10
-3

 Antes da compactação dinâmica 

3 x 10
-8

 - 1 x 10
-5

 Após a compactação dinâmica 

Jessberger 

(1984) 

RSU misturado 

com entulho 

4 x 10
-6

 - 4  x 10
-3

 Antes da compactação dinâmica 

1 x 10
-7

 - 1 x 10
-4

 Após a compactação dinâmica 

Santos et al. 

(1998) 
14,0 - 19,0 1 x 10

-7
 

Ensaio in situ em furo de 

sondagem 

Blenginoet 

al. (1996) 
- 3,0 x 10

-7
 - 2,5 x 10

-6
 

Ensaio in situ em furo de 

sondagem 

 

Tabela 3 4– Coeficientes de permeabilidade dos solos (SOUZA PINTO, 2006). 

Tipos de Solo Coeficiente de Permeabilidade k (m/s) 

Areias grossas 10
-3 

Areias médias 10
-4

 

Areias finas 10
-5

 

Areias argilosas 10
-7

 

Siltes 10
-6

 a 10
-9

 

Argilas < 10
-9
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d) Resistência ao cisalhamento 

A busca atual por maiores espaços disponíveis exige que os aterros apresentem 

maiores alturas e inclinações. Com isso, o conhecimento das características de 

resistência dos RSU é fator primordial para garantir a estabilidade e segurança dos 

aterros sanitários.  

No cálculo de estabilidade de um talude, é necessário conhecer a resistência ao 

cisalhamento do material. Assim como no caso dos solos, para análise da resistência ao 

cisalhamento dos RSU é utilizada a envoltória de resistência de Mohr Coulomb. É 

associado aos resíduos um valor de coesão (c) e um valor de ângulo de atrito (ϕ). A 

determinação desses parâmetros pode ser feita através de análises bibliográficas, ensaios 

de campo, ensaios de laboratório e por retroanálises de aterros rompidos (BOSCOV, 

2008). A Figura 2 mostra uma faixa de valores de c e ϕ que podem ser adotados em 

projeto. 

 
Figura 2 – Faixa de parâmetros de resistência do RSU recomendados para projeto 

(Sanchez-Alciturri et al., 1993, modificado por LAMARE NETO, 2004) 

 

O comportamento resistente dos resíduos pode ser associado ao comportamento 

de um solo reforçado. Muitos modelos de cálculos de solos reforçados com fibras têm 

sido usados para cálculo da resistência do RSU. Sabe-se que alguns componentes 

constituintes dos resíduos são formados por partículas fibrosas, com isso há um 

incremento de tensões nos parâmetros de resistência do RSU (ALVES, 2015).  

MOTTA (2010) observou que a maioria das rupturas de aterros de RSU ocorreu 

devido às ações de fenômenos de cisalhamento associados a rupturas por tração. Na 

Figura 3, pode ser visto um esquema proposto, que diz que a matriz composta de RSU é 

uma junção de uma matriz básica formada por partícula finas e granulares 
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(comportamento de atrito) e uma outra matriz formada por partículas fibrosas (resistente 

à tração).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Deformabilidade 

Os aterros sanitários apresentam alto grau de deformabilidade. Os mecanismos 

responsáveis são varáveis e podem estar associados à biodegradação (perda de sólido), à 

grande quantidade de vazios e à heterogeneidade dos RSU (BOWDERS et al, 2000).   

A quantificação de recalques que ocorrem nos maciços de RSU possui elevada 

importância, pois com o aumento dos recalques, aumenta-se o volume disponível para a 

disposição de mais resíduos. Esse aspecto torna-se ainda mais relevante na atualidade 

devido ao aumento populacional e o consequente aumento na geração de resíduos e 

diminuição de espaços disponíveis. 

De acordo com LING et al. (1998), os  recalques finais de um aterro sanitário 

podem ser de cerca de 30 a 40% da sua altura inicial. A falta de informações sobre o 

desempenho de aterro sanitários brasileiros ocorre devido principalmente à falta de 

monitoramento e instrumentação adequada dos mesmos (CATAPRETA, 2008). 

Apesar dos recalques serem positivos do ponto de vista da liberação de maior 

volume disponível para disposição de novos resíduos, sua ocorrência após o fechamento 

do aterro, pode ocasionar trincas na camada de cobertura final. 

 

 

Figura 3 – Esquema da composição do RSU (Kockel, 1995 apud Lamare Neto, 2004) 
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f) Biodegradação 

Os RSU apresentam características ativas de degradação que ocorre devido a 

processos físicos, biológicos e químicos. O processo de biodegradação dos resíduos é 

comumente dividido em quatro fases ao longo do tempo (BOSCOV, 2008): 

Fase I: É a fase inicial aeróbia que dura pouco tempo e ocorre devido à alta presença de 

oxigênio (O2) no meio. Ocorre dentro de cerca de algumas horas e pode durar até uma 

semana. O oxigênio (O2) e o nitrogênio (N2) presentes nos resíduos novos são logo 

decompostos e o processo gera a formação de gás carbônico (CO2), água (H2O) e calor. 

Por isso, nesta fase há um aumento considerável na temperatura dos resíduos podendo 

chegar a valores de até 60°C. Nesta fase é degradada cerca de 5 a 10% da matéria 

degradável.  

Fase II: Após o consumo de todo o oxigênio presente nos resíduos novos, inicia-se a 

fase anaeróbica da biodegradação. Nesta fase a produção de CO2 é aumentada e são 

produzidos ácidos orgânicos em forma de líquidos com elevados valores de pH, DBO 

(Demanda Bioquímica de Oxigênio) e DQO (Demanda Química de Oxigênio). Esta fase 

dura cerca de um a seis meses. Nela, entre 15 a 20% do material sólido é degradado.  

Fase III: A partir de então, ocorre a fase metanogênica acelerada na qual é produzida o 

gás metano (CH4). Os ácidos e o H2 transformam-se em CH4, CO2 e em outras 

substâncias. O valor do pH é aumentado nesta fase enquanto que os valores de DBO e 

DQO diminuem.  

Fase IV: Na última fase, denominada como metanogênica desacelerada, a produção de 

CH4 e CO2 continua, porém diminui lentamente. A duração desta fase leva cerca de 8 a 

40 anos. A decomposição do material sólido presente na fase inicial atinge cerca de 50 a 

70% nesta fase. 

Conforme foi detalhado, a biodegradação dos RSU gera uma gama de efluentes. 

Os principais efluentes gerados pela sua decomposição são apresentados na forma 

líquida e gasosa. A seguir serão descritas as substâncias envolvidas e suas principais 

características. 
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 Efluentes líquidos 

O efluente que mais se destaca na digestão anaeróbia (Fase II) da fração 

orgânica dos RSU é o chorume. Esse líquido apresenta elevado poder poluidor devido a 

sua alta carga de DBO, DQO e presença de metais pesado. Apresenta cor escura e mau 

cheiro. 

O chorume é chamado também de lixiviado ou percolado. No entanto, ALVES 

et al. (2008) pontua diferenças entre essas denominações. O chorume seria proveniente 

somente das águas constituintes dos resíduos e da decomposição da matéria orgânica, 

enquanto que o percolado ou lixiviado seriam a junção do chorume com a água de 

chuva que infiltrou no aterro sanitário. Em concordância, A ABNT (2010) define 

lixiviado como “líquido resultante da infiltração de águas pluviais no maciço de 

resíduos, da umidade de resíduos e da água de constituição de resíduos orgânicos 

liberada durante sua decomposição no corpo do aterro sanitário”.  

A Tabela 4 apresenta as concentrações de certos parâmetros no lixiviado com o 

passar dos anos do aterro sanitário. Como pode ser visto, há diferença na qualidade do 

lixiviado gerado com o passar da sua idade. Resíduos recém-dispostos (aterros mais 

jovens) apresentam elevadas cargas de DBO, DQO, altas concentrações de metais e pH 

ácido. No entanto, com o passar do tempo, os resíduos mais velhos (aterro mais velho) 

apresentam menores concentrações de DBO, DQO, diminuição nas concentrações de 

metais e pH alcalino. Isso ocorre devido à biodegradação da matéria orgânica com o 

passar do tempo (ALVES et al., 2008).  

Tabela 4 5 –  Valores típicos dos parâmetros encontrados no lixiviado para as idades do aterro 

(FARQHAR, 1989 apud EL-FADEL et al., 2002, apud LINS, 2010). 
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 Efluentes gasosos 

Os principais efluentes gasosos são gerados na fase metanogênica acelerada 

(Fase III) de biodecomposição dos RSU. A composição típica do gás gerado pela 

biodegradação dos resíduos, o biogás, está mostrada na Tabela 5. Como pode ser visto, 

o biogás apresenta maior percentual em volume de gás metano (CH4) e dióxido de 

carbono (CO2). Esses compostos são altamente poluidores e são causadores do efeito 

estufa. 

Tabela 56–  Composição típica do biogás (ALVES et al., 2008) 

Gás Percentual (em volume) 

Metano (CH₄) 45 a 60 % 

Dióxido de Carbono (CO₂) 35 a 50 % 

Nitrogênio (N₂) 0 a 10 % 

Oxigênio (O₂) 0 a 4 % 

Vapor da água (H₂O) 2 a 4 % 

Hidrogênio (H₂) inferior a 0,1 % 

Monóxido de Carbono (CO) inferior a 0,1 % 

Gás sulfídrico (H₂ S) inferior a 0,01 % 

Gases traços (até 350 comp.) ≈ 1 % 

 

De forma de minimizar os efeitos danosos à atmosfera, o biogás deve ser 

coletado e queimado. A combustão do CH4 gera CO2, H20 e energia. Como o CH4 é 21 

vezes menos danoso ao meio ambiente do que o CO2, sua queima é benéfica pois 

diminui a sua contribuição para o efeito estufa em 21 vezes (ALVES et al., 2008).  Por 

gerar energia na sua combustão, o biogás também pode ser utilizado para a geração de 

energia elétrica, produzindo um adicional econômico à operação de aterros sanitários. 

 

2.2.2. GERAÇÃO DE RSU NO BRASIL 

A geração de resíduos sólidos urbanos está intimamente ligada ao poder 

aquisitivo de uma dada região. As Tabelas 6 e 7 mostram a geração per capita de 

resíduos para as cinco regiões do Brasil, nos anos de 2010 e 2014. Como pode ser 

observado nessas tabelas, as regiões que apresentam as menores gerações per capita são 

norte, nordeste e sul. Sabe-se que as regiões norte e nordeste apresentam os menores 

PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil e, portanto, é de se esperar que apresentem as 

menores gerações de resíduos. No caso da região sul, apesar da sua boa condição 
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econômica, é incentivado fortemente na região programas de educação ambiental que já 

servem de exemplo no Brasil e no mundo (ALVES et al., 2008). As regiões Sudeste e 

Centro-oeste apresentam as maiores gerações per capita devido, provavelmente, ao 

maior poder aquisitivo da população e a questão da educação ambiental.  

Comparando as Tabelas 6 e 7, pode-se observar um aumento na geração de 

resíduos sólidos per capita nas regiões norte e nordeste entre os anos de 2000 e 2014. 

Esse comportamento deve estar ligado ao crescimento econômico dessas regiões nos 

últimos anos e consequentemente no aumento do poder de aquisição e de consumo da 

população.  

As Tabelas 6 e 7 mostram um aspecto positivo quanto à tendência de geração de 

resíduos sólidos no Brasil. Apesar da população ter crescido entre os anos de 2000 e 

2010, a geração de resíduos sólidos diminuiu. As regiões que apresentavam as maiores 

gerações per capita (regiões sudeste, centro-oeste e até mesmo a região sul) diminuíram 

suas gerações.  Uma das razões dessa diminuição pode ser a maior conscientização da 

população e da indústria quanto as questões de sustentabilidade e de consumo 

consciente. 

Tabela 67 –  Geração de resíduos nas regiões do Brasil no ano de 2000 (PNSB, IBGE, 

2000) 

2000  

População Total Geração de Resíduos 
Geração per capita 

(Kg/hab.dia) Valor Percentual (%) 
Valor 

Percentual (%) 
(t/dia) 

Brasil  169.799.170 100 228.413 100 1,35 

Norte 12.900.704 7,6 11.087 4,8 0,88 

Nordeste 47.741.711 28,1 41.558 18,2 0,87 

Sudeste 72.412.411 42,6 141.617 62 1,98 

Sul 25.107.616 14,8 19.875 8,7 0,79 

Oeste 11.636.728 6,9 14.297 6,3 1,23 
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Tabela 78- Geração de resíduos nas regiões do Brasil no ano de 2014 (ABRELPE, 2014) 

2014 

População Total Geração de Resíduos 
Geração per capita 

(Kg/hab.dia) 

Valor Percentual (%) 
Valor 

Percentual (%) 
(t/dia) 

Brasil  202.799.518 100,0 215.297 100,0 1,06 

Norte 17.261.983 8,5 15.413 7,2 0,89 

Nordeste 56.186.190 27,7 55.177 25,6 0,98 

Sudeste 85.115.623 42,0 105.431 49,0 1,24 

Sul 29.016.114 14,3 22.328 10,4 0,77 

Oeste 15.219.608 7,5 16.948 7,9 1,11 

 

Apesar da taxa de geração de resíduos sólidos ter diminuído no Brasil é 

necessário que a maior parte dos resíduos sólidos coletados seja encaminhada para 

locais adequados para o seu recebimento de forma a evitar a contaminação dos recursos 

naturais. 

 

2.3 MODOS DE DISPOSIÇÃO DOS RSU 

Atualmente no Brasil é permitida somente a disposição de RSU em aterros 

sanitários. No entanto, ainda são encontrados, em grande quantidade, lixões e aterros 

controlados. 

 

2 3.1. LIXÃO 

O lixão é uma forma de disposição dos RSU totalmente inadequada do ponto de 

vista ambiental e sanitário. Consiste na disposição direta dos resíduos no solo natural 

sem uma devida camada de proteção de base, contribuindo assim, para a contaminação 

do solo e das águas subterrâneas. Por não possuir camada de proteção diária e nem final, 

o lixão facilita a proliferação de vetores (roedores e insetos) e de doenças por permitir o 

livre acesso de pessoas (catadores), conforme mostrado na Figura 4. Nesse tipo de 

disposição dos resíduos sólidos não há controle da origem e da quantidade dos resíduos 

que chega ao local e não há nenhum tipo de controle de compactação. 
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Figura 4 – Lixão da Vila Estrutural em Brasília 

Fonte: http://ideiaweb.org/?p=7275 

 

2.3.2. ATERRO CONTROLADO 

De uma maneira menos prejudicial ao meio ambiente em relação ao lixão, o 

aterro controlado possui camada de cobertura diária e final, maior controle da 

composição dos resíduos a serem lançados e eventual compactação. Embora seja 

preferível ao lixão, a técnica de aterro controlado ainda é danosa ao meio ambiente, pois 

muitas vezes não há a impermeabilização da base e não há coleta e tratamento do 

chorume gerado pela decomposição dos resíduos sólidos (Figura 5). 

 

 

Figura 5 – Esquema de um aterro controlado 

Fonte: http://www.hypeverde.com.br/diferencas-entre-lixao-aterro-controlado-e-aterro-

sanitario/ 

 

http://ideiaweb.org/?p=7275
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2.3.3. ATERRO SANITÁRIO 

De acordo com a norma brasileira NBR 15849 (ABNT, 2010), aterro sanitário é 

uma “técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos à 

saúde pública e à sua 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 terra na 

conclusão de cada jornada de trabalho, ou a intervalos menores, se necessário”. 

 

 

Figura 6 – Aterro Sanitário Bandeirantes: o maior da América Latina 

Fonte: http://www.hfc.com.br/aterro1.htm 

 

O conceito atual de aterros sanitários no Brasil e no mundo é relativamente 

recente. Os aterros sanitários que utilizam geomembranas como parte do sistema de 

impermealização da base (prática atualmente quase obrigatória em todo mundo) foram 

iniciados nos Estados Unidos a partir da década de 1970. No Brasil, vinte anos depois, o 

subaterro AS-3 do Aterro Sanitário Bandeirantes (Figura 6) e o Aterro Sanitário Sítio 

São João foram os pioneiros a atender esta proposta (BOSCOV, 2008). 

 

http://www.hfc.com.br/aterro1.htm
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2.3.4. SITUAÇÃO ATUAL DE DISPOSIÇÃO DOS RSU NO BRASIL 

Em 2010, a PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos) decretou o fim de 

todas as unidades inadequadas de destinação final do lixo no Brasil, principalmente os 

lixões, até 2014. Os resíduos então deverão ser somente encaminhados para aterros 

sanitários. 

Conforme pode ser visto nas Tabelas 8 e 9, após o decreto, o número de 

munícipios dispondo seus resíduos s em aterros sanitários aumentou de 2.164, em 2010, 

para 2.236, em 2014. O número de munícipios dispondo seus resíduos em lixões 

diminuiu de 1.641, em 2010, para 1.559, em 2014. Essa pequena variação nos números 

e a grande quantidade de lixões ainda existente revelam que o decreto da PNRS ainda 

está longe de ser cumprido. 

 

Tabela 89–  Quantidade de municípios brasileiros por tipo de destinação final dos RSU em 

2010 (ABRELPE, 2010) 

Disposição Final 
2010 - Regiões e Brasil 

Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Brasil 

Aterro Sanitário 85 439 150 798 692 2.164 

Aterro Controlado 107 500 145 639 369 1.760 

Lixão 257 855 171 231 127 1.641 

BRASIL 449 1.794 466 1.668 1.188 5.565 

 

 

Tabela 910–   Quantidade de municípios brasileiros por tipo de destinação final dos RSU em 

2014 (ABRELPE, 2014) 

Disposição Final 
2014 - Regiões e Brasil 

Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Brasil 

Aterro Sanitário 93 455 164 820 704 2.236 

Aterro Controlado 112 505 147 644 367 1.775 

Lixão 245 834 156 204 120 1.559 

BRASIL 450 1.794 467 1.668 1.191 5.570 
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2.4. PROJETO DE ATERRO SANITÁRIO 

Conforme visto anteriormente, os aterros sanitários devem ser construídos e 

operados de forma a proteger o ambiente do contato com os resíduos e seus produtos. 

Dependendo da quantidade de resíduos recebidos na área de disposição final, os aterros 

podem ser classificados como aterros de grande porte ou pequeno porte, de acordo com 

a norma NBR 15849 (ABNT, 2010).  

 

2.4.1. DEFINIÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO DE PEQUENO PORTE 

O sistema de aterro sanitário pode assumir uma estrutura mais simplificada em 

regiões com populações menores, onde a geração de resíduos é menor do que 20 t por 

dia. Essa simplificação não pode causar dano algum ao meio ambiente.  

A norma NBR 15849 (ABNT, 2010) define aterro sanitário de pequeno porte 

como “aterro sanitário para disposição no solo de resíduos sólidos urbanos, até 20 t/dia 

ou menos, quando definido por legislação local, em que, considerados os 

condicionantes físicos locais, a concepção do sistema possa ser simplificada, adequando 

os sistemas de proteção ambiental sem prejuízo da minimização dos impactos ao meio 

ambiente e à saúde pública”. 

 

2.4.2. ESCOLHA DA ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE ATERROS 

SANITÁRIOS 

Após ser identificada a necessidade de instalação de um aterro sanitário, deve-se 

partir para a escolha da área de implantação. Essa escolha envolve fatores como 

zoneamento da região, plano diretor do município, grau de urbanização da cidade, 

aceitação da população, parâmetros técnicos das normas e diretrizes federais, estaduais 

e municipais, distância de vias de transporte e fonte de abastecimento de água. 

Em geral, para a implantação do aterro sanitário, opta-se por áreas que a própria 

prefeitura já dispõe cuja aptidão deseja avaliar. Com o objetivo adicional de revitalizar 

áreas degradadas, em geral opta-se por áreas como pedreiras desativadas, cavas de 

mineração ou cortes de rodovias abandonados (BOSCOV, 2008).  
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É importante que seja realizado um estudo de viabilidade, visto que esta etapa é 

crucial na construção de qualquer empreendimento. O estudo de viabilidade envolve 

aspectos sociais, custos e impactos ambientais. Em resumo, três etapas básicas são 

necessárias para a análise da área escolhida: levantamento de dados, pré-seleção de 

áreas e estudo de viabilidade (CEMPRE, 2010). 

 

2.4.3. ANÁLISE TOPOGRÁFICA  

Em projetos de engenharia, é sempre importante conhecer a topografia do 

terreno onde a obra será assente. No caso dos aterros sanitários este aspecto é ainda 

mais importante, pois influenciará na conformação do aterro e no método de disposição 

dos resíduos. A ABNT (2010) recomenda a escolha de locais para implantação do aterro 

com declividade entre 1% e 30%. 

 

2.4.4. INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS DO SOLO DE FUNDAÇÃO 

 

a) Sondagens SPT 

É importante conhecer a ocorrência e as características geotécnicas de cada 

camada do subsolo que servirá de base para o aterro e conhecer a profundidade do nível 

d’água. Para determinar essas características, a ABNT (2010) recomenda que sejam 

realizadas sondagens de simples reconhecimento com ensaio SPT (Standard 

Penetration Test). O número de pontos de sondagem deve ser suficiente para permitir 

uma adequada caracterização das camadas do subsolo. 

 

b) Avaliação da permeabilidade 

A ABNT (2010) preconiza que os ensaios para a determinação da 

permeabilidade dos solos devem ser realizados in situ e devem estar associados com as 

sondagens. A região ensaiada deve ser correspondente à área onde a base do aterro 

sanitário será assente. A recomendação para ensaios in situ é que sejam realizados 

ensaios de carga como ensaios de rebaixamento ou de infiltração. 
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2.4.5. DADOS CLIMATOLÓGICOS DA REGIÃO 

Para a caracterização climatológica da região do aterro sanitário devem ser 

coletados dados sobre os valores médios de temperatura, regime de chuvas, precipitação 

pluviométrica histórica, evapotranspiração, direção e intensidade dos ventos 

preponderantes na região. É recomendável que esses dados sejam provenientes de uma 

estação meteorológica mais próxima possível do local do aterro. 

A análise da incidência de chuvas é necessária, pois este fator interfere 

diretamente na quantidade de percolado gerado no aterro sanitário, e consequentemente 

no dimensionamento do seu sistema de drenagem e de tratamento. Além disso, 

influenciará no dimensionamento do sistema de drenagem de águas pluviais.  

Segundo a ABNT (2010), no caso da existência de núcleos populacionais 

importantes nas regiões próximas ao entorno da área do aterro, devem ser obtidas 

informações sobre a direção predominante e intensidade média dos ventos incidentes no 

local.  Essa investigação sobre ventos permitirá a análise do efeito do carreamento de 

particulado e de odores gerados pelo aterro para as habitações vizinhas. 

 

2.4.6. QUANTIFICAÇÃO DA GERAÇÃO DE RSU  

O crescimento da população ao longo do tempo bem como a geração de resíduos 

per capita estão diretamente ligados com o volume de resíduos sólidos a ser disposto no 

aterro sanitário.  

Existem vários métodos utilizados para estimativa do crescimento populacional. 

ALVES et al. (2008) recomenda a utilização da seguinte expressão: 

PT=P0*    

Onde: P0 = População do ano corrente; PT = População do ano futuro; T = 

Período de tempo da projeção; K = Taxa de crescimento Geométrico. 

Desta forma pode-se construir uma tabela com a população projetada de ano a 

ano até a vida útil do aterro, com os respectivos volumes de RSU gerados a cada ano. 
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2.4.7. SISTEMAS DE PROTEÇÃO  

a) Camada de proteção (impermeabilização) de fundo 

Como forma de proteção do solo natural e das águas subterrâneas, o sistema de 

proteção de fundo tem por objetivo minimizar a infiltração de lixiviados e biogás no 

solo de fundação do aterro até concentrações que não prejudiquem o meio ambiente e a 

saúde humana. Segundo CEMPRE (2010), esse sistema deve apresentar características 

como estanqueidade, durabilidade, resistência mecânica e às intempéries, 

compatibilidade física, química e biológica com os resíduos a ser depositados no aterro. 

Sua execução pode ser realizada por intermédio da compactação do solo, pelo 

uso de geossintétios com finalidades impermeabilizantes ou por pela combinação de 

ambos, em função do porte do aterro. Os principais solos utilizados para esta finalidade 

são os argilosos. No caso dos geossintéticos, o polietileno de alta densidade (PEAD) 

tem apresentado boa experiência acumulada no Brasil, Estados Unidos e Alemanha. 

(CEMPRE, 2010). Seu coeficiente de permeabilidade é da ordem de 10
-12 

cm/s 

(ALVES, 2015).  

É importante ressaltar que a execução do revestimento de fundo deve seguir um 

rigoroso controle tecnológico para a garantia de sua qualidade. A Figura 7 ilustra um 

esquema de configuração para a camada de revestimento de fundo. Nessa figura foi 

utilizada uma camada composta por geomembrana e argila impermeável. 

 

Figura 7 – Configuração de uma camada de proteção de fundo (BOSCOV, 2008) 
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 Condições para a dispensa do sistema de proteção de fundo  

De acordo com a ABNT (2010), se atendido determinados critérios, em um 

aterro de pequeno porte é possível que o sistema de impermeabilização de fundo seja 

dispensado. Esses critérios incluem a porcentagem de matéria orgânica nos resíduos, a 

profundidade do lençol freático, a permeabilidade do solo local e o valor de excedente 

hídrico anual. A Tabela 10 dispõe os valores limites considerados em cada critério. 

Tabela 1011– Critérios para dispensa do sistema de impermeabilização de fundo (ABNT, 2010) 

Limites máximos do 

excedente hídrico (EH, 

mm/ano) para a dispensa da 

impermeabilização 

complementar. 

Fração orgânica dos resíduos 

≤ 30% 

Fração Orgânica dos resíduos 

> 30% 

Profundidade do freático (m) Profundidade do freático (m) 

1,50 < n 

≤ 3 

3 < n 

< 6 

6 ≤ n 

<9 
n ≥ 9 

1,50 < n 

≤ 3 

3 < n 

< 6 

6 ≤ n 

<9 
n ≥ 9 

Coeficiente de 

permeabilidade 

do solo local k 

(cm/s) 

k ≤ 1x10
-6

 250 500 1000 1500 188 375 750 1125 

1x10
-6

 ≤ k ≤ 

1x10
-5

 
200 400 800 1200 150 300 600 900 

1x10
-5

 ≤ k ≤ 

1x10
-4

 
150 300 600 900 113 225 450 675 

 

b) Sistema de drenagem do lixiviado 

O sistema de drenagem do lixiviado apresenta papel fundamental na diminuição 

da pressão do líquido na massa de RSU, garantindo uma melhor estabilidade do maciço 

e também na diminuição do potencial de infiltração no subsolo (BOSCOV, 2008). Esse 

sistema deve coletar e conduzir o lixiviado para o local de acumulação e o seu posterior 

tratamento. 

O sistema de drenagem pode ser composto por drenos de material filtrante e 

tubos perfurados. Segundo BOSCOV (2008), os tipos de solos empregados com função 

filtrante são as areias, britas, bica corrida (diâmetros entre 0 e 76 mm) e rachão 

(diâmetros entre 20 e 76 mm). Para evitar que o sistema de drenagem seja atacado pelo 

chorume, os seixos quartzosos de origem fluvial (homogêneos e estáveis) costumam ser 

mais indicados do que as britas (CEMPRE, 2010). 

O dimensionamento desse sistema depende da geometria da massa de lixo e da 

vazão a ser drenada. Os drenos podem ser escavados diretamente no solo e preenchidos 

com material drenante ou podem ser dispostos sobre a camada de base 
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impermeabilizada do aterro. Eles são comumente acoplados ao sistema de drenagem dos 

gases. 

No caso de aterro de pequeno porte, a ABNT (2010) recomenda que a drenagem 

de fundo seja feita com material rochoso ou algum outro material que permita espaços 

livres de forma a evitar a colmatação. A carga hidráulica na base do aterro não deve 

ultrapassar 0,30 m e, se necessário, os drenos devem ser recobertos com material capaz 

de drenar os líquidos e reter as partículas finas.   

A Figura 8 mostra um sistema de drenagem de fundo do tipo espinha de peixe 

executado diretamente no solo de fundação. Esse sistema é referente ao aterro de Rio 

Formoso em Pernambuco. 

 

 

 Estimativa da quantidade de lixiviado produzido  

Os fatores mais influentes na geração do lixiviado são as características dos 

resíduos (composição, idade e quantidade), as características da camada de cobertura 

(permeabilidade, declividade, vegetação) e a pluviometria do local. A estimativa da 

quantidade de lixiviado gerado é importante para o dimensionamento do seu sistema de 

drenagem. 

O método mais utilizado em aterros de maiores portes para estimativa do 

lixiviado gerado é o método do balanço hídrico. Neste caso, consideram-se os dados de 

pluviometria do local, das características hidráulicas da camada de cobertura e da massa 

Figura 8 – Sistema de drenagem do lixiviado no aterro de Rio Formoso em Pernambuco 

(ALVES, 2015) 
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de resíduos (BOSCOV, 2008). Visto a dificuldade de estimar essas características, 

algumas hipóteses simplificadoras são adotadas principalmente para solução em aterros 

de menores portes. 

Foi estabelecido na Suíça um método empírico mais simples de determinação da 

quantidade do lixiviado produzido pelo aterro. Segundo BARROS (2004), este método 

considera a hipótese de que todo o lixiviado gerado é função exclusivamente da água de 

chuva. No entanto, apenas uma porcentagem de todo volume precipitado sobre o aterro 

resultará na geração de lixiviado. Em resumo, o método empírico suíço diz que: 

- Em aterros pouco compactados, com peso específico entre 4 kN/m³ (0,4 tf/m³) e 7 

kN/m³ (0,7 tf/m³), estima-se que cerca de 25 a 50% da precipitação média anual que 

incide sobre a superfície do aterro se infiltra, transformando-se em lixiviado após a 

percolação através dos resíduos; 

- Para aterros muito compactados, com peso específico maior que 7 kN/m³ (0,7 tf/m³), 

estima-se que cerca de 15 a 25% da precipitação média anual que incide sobre a 

superfície do aterro se transforma em lixiviado. 

 

c) Sistema de drenagem dos gases 

O sistema de drenagem dos gases tem a função de drenar os gases provenientes 

da decomposição da matéria orgânica (basicamente metano e gás carbônico) evitando 

sua migração para a atmosfera e promovendo seu tratamento. Além disso, a presença de 

gás no interior da massa de resíduos podem aumentar as pressões internas contribuindo 

para a instabilidade do maciço (ALVES, 2015). 

Os drenos verticais vão desde a camada impermeabilizada da base até acima do 

nível de cobertura do aterro. Os gases mais leves que o ar (metano) sobem para a 

superfície enquanto que os mais pesados se dirigem para o fundo do aterro sendo 

coletados pelo sistema de drenagem de lixiviados. 

Os drenos de biogás podem ser interligados com o sistema de drenagem do 

líquido percolado. Essa ligação é benéfica, pois o lixiviado gerado ao logo da massa de 

resíduos pode ser direcionado pelo sistema de drenagem de gases para o sistema de 

drenagem de lixiviados localizado na base do aterro. 
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Esses drenos são formados por tubos de concreto perfurados revestidos por uma 

camisa de brita, cuja espessura deve ser igual ao diâmetro do furo. O dreno atravessa 

toda a massa de resíduos desde a base até a camada de cobertura formando uma espécie 

de chaminé (Figura 9).  

 

Figura 9 – Dreno de gás na CTR de Nova Iguaçu (ALVES, 2015) 

 

O dimensionamento desses drenos depende da vazão de biogás drenada. Não há 

modelos de cálculo comprovados que estabeleçam esta vazão, logo esses drenos são 

constituídos de maneira empírica prevalecendo o bom senso do projetista (CEMPRE, 

2010). 

 

 Condições para a dispensa do sistema de drenagem dos gases 

Dependendo da altura final do aterro e da fração de matéria orgânica presente 

nos resíduos, o sistema de drenagem dos gases pode ser dispensado. A Tabela 11 

apresenta as condições fornecidas pela norma NBR 15849 da ABNT (2010) quanto a 

adoção ou dispensa desse sistema de drenagem.  

Tabela 1112– Instruções para a consideração do sistema de drenagem dos gases 

(ABNT, 2010) 

Características da 

operação 

Altura final do aterro 

(m) 

≤ 3 > 3 

Fração orgânica 

dos resíduos (%) 

≤ 30 Dispensar Dispensar 

> 30 Dispensar Considerar 
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d) Camada de cobertura  

  A camada de cobertura tem a finalidade de proteger a superfície das células de 

lixo, evitando a proliferação de odores, permitindo o acesso de máquinas e veículos 

coletores e evitando a presença de catadores. No caso de aterro de resíduos sólidos 

urbanos existem três tipos de camadas de cobertura: diária, intermediária e final. 

 A camada diária consiste na utilização de solo ou outro material (geossintético) 

para cobertura dos resíduos no final de cada jornada de trabalho. Sua função principal é 

de evitar o espalhamento dos materiais mais leves (plástico, papel, etc.) e evitar também 

a presença de vetores (roedores, insetos, etc.). Em geral utiliza-se cerca de 20 cm de 

solo (CEMPRE, 2010). 

 A camada intermediária é indicada após a conclusão de uma etapa (célula) do 

aterro. Ou seja, quando uma determinada área de disposição do aterro ficará inativa por 

períodos maiores do que 1 mês (CEMPRE, 2010), o costume é a utilização de uma 

camada de cobertura de aproximadamente 30 cm de solo argiloso compactado (ALVES 

et al., 2008).  

 A cobertura final tem a função de diminuir a saída dos gases produzidos pela 

decomposição da matéria orgânica diretamente para a atmosfera e controlar a entrada de 

água de chuva no interior do aterro. O excesso de água no interior no aterro pode 

aumentar a quantidade de lixiviado produzido e acarretar problemas de estabilidade do 

maciço conforme já discutido. Para esta camada em geral é utilizado no mínimo 60 cm 

de espessura de solo argiloso compactado após o aterro atingir sua conformação 

geométrica final (ALVES et al., 2008). 

 O sistema de cobertura final deve ser resistente à erosão e deve-se adequar à 

futura utilização da área. A revegetação do local é altamente indicada, pois favorece a 

evapotranspiração diminuindo o potencial de água infiltrado no aterro. Mesmo após a 

vida útil do aterro esta camada deve sofrer manutenção constante de forma que as 

características de projeto sejam sempre mantidas. 
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e) Sistema de drenagem de águas pluviais 

 O sistema de drenagem de águas pluviais tem a finalidade de proteger o corpo 

do aterro da infiltração da água de chuva e evitar a ocorrência de erosão da camada de 

cobertura. 

Devido à alta deformabilidade da massa de resíduos mesmo após o fechamento 

do aterro é importante que esse sistema seja de constituído de material flexível, como 

colchões Reno  ou gabiões. Seria inviável a utilização de calhas de concreto (menos 

flexíveis), pois os recalques na massa de resíduos iriam provocar a ocorrência de trincas 

em toda a estrutura.    

Os gabiões tipo caixa e os colchões Reno são constituídos por pedras 

encontradas na obra. Os gabiões tipo caixa são elementos com a forma de prisma 

retangular formados por uma rede metálica de malha hexagonal. Já os colchões Reno 

(Figura 10) são gabiões só que de menor espessura (até 30 cm) em relação ao 

comprimento e à largura e a rede metálica apresenta malhas de menor abertura em 

relação aos gabiões tipo caixa (BOSCOV, 2008). 

 

Figura 10 – Sistema de drenagem superficial do tipo colchão Reno no aterro de 

Muribeca, PE (ALVES 2015) 
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3. ESTUDO DE CASO 

O estudo de caso refere-se a um projeto de aterro sanitário de pequeno porte. 

Será considerado que os estudos de escolha do local já foram realizados pela prefeitura 

e a área de implantação do aterro já foi fornecida pela mesma. Este trabalho 

desenvolverá uma proposta de projeto de aterro sanitário a ser implantado nessa área já 

determinada.  

 

3.1. LOCALIZAÇÃO 

O aterro sanitário será instalado no munícipio de Macuco, localizado na região 

serrana do estado do Rio de Janeiro. Com aproximadamente 77,7 km², o município é 

considerado o menos populoso do estado, com uma estimativa de 5.398 habitantes para 

o ano de 2015 (IBGE, 2015).  

Macuco está localizado a uma latitude 21º59'02" sul, a uma longitude 42º15'10" 

oeste e a uma altitude de 266 metros. Limita-se com os municípios de Cantagalo, 

Cordeiro (do qual Macuco foi emancipado em 1995), São Sebastião do Alto e Trajano 

de Moraes. Sua localização em mapa pode ser vista na Figura 11. 

 

 

Figura 11 – Localização do município de Macuco na região serrana do Rio de Janeiro 

Fonte: http://www.ivt-rj.net/ivt/indice.aspx?pag=n&id=6759&cat 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
http://www.ivt-rj.net/ivt/indice.aspx?pag=n&id=6759&cat
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3.2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ÁREA 

A área do terreno destinada ao aterro sanitário e suas instalações é de, 

aproximadamente 1,41 hectares (Figura 12). O acesso ao local é feito pela estrada 

estadual RJ – 172 que interliga a região com a rodovia BR 101. Não existem áreas 

urbanas a menos de 3 km e o centro de Macuco fica, aproximadamente, a 4 km de 

distância do entorno da área do aterro.  

 

 

Figura 12 – Área delimitada para o projeto 

 

O principal corpo d’água mais próximo existente é o Rio Grande que está 

localizado a cerca de 400 metros da área do aterro. Esse rio é utilizado principalmente 

para dessedentação de animais.  

Na região predominam atividades rurais, principalmente a criação de gado. 

Tanto a montante como a jusante, o uso predominante do solo é para plantação de capim 

para pastagens, com poucas matas remanescentes e algumas áreas de plantações de 

culturas.  
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A topografia da área destinada para implantação do aterro sanitário apresenta 

uma declividade média de 25% no sentido noroeste-sudeste. A diferença máxima 

encontrada entre cotas é de 25m (Cota 113 e Cota 88). 

 

3.3. CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA DO SUBSOLO 

 

3.3.1. SONDAGENS SPT 

Na área de estudo, foram executados seis furos de sondagem SPT no terreno. A 

localização desses pontos em planta pode ser vista na Figura 13. Os resultados das 

sondagens encontram-se no anexo A. Os ensaios foram executados de acordo com os 

procedimentos fornecidos pela norma brasileira NBR 6484 (ABNT, 2001).  

 

 

Figura 13 – Localização em planta dos pontos de sondagem 

 

As sondagens mostraram a existência de três camadas principais de solo. Esses 

solos encontrados foram divididos em três tipos: 

Solo Tipo 1: Argila arenosa, marrom escura, com presença de matéria orgânica, 

areia média a grossa medianamente compacta (solo de pedogênese). 
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Solo Tipo 2: Argila arenosa, vermelha a amarela, com areia fina a média, pouca 

presença de mica, medianamente compacta (colúvio). 

Solo Tipo 3: Areia argilosa, com quartzo, marrom clara, fina com presença de 

caulim e muita mica, medianamente compacta a compacta (solo residual). 

Suas respectivas representações gráficas podem ser vistas na Figura 14. 

 

 

Figura 14 – Representação gráfica de cada camada de solo encontrado 

 

Na sondagem SP 01, com cota de boca de furo de 94,49 m, foram identificadas 

três camadas: aproximadamente 1,3 m de solo Tipo 1, seguida de 7,0 m de solo Tipo 2 e 

por fim 4,3 m do solo Tipo 3. Na sondagem SP 02, com cota de boca de furo de 102,44 

m, foram identificadas três camadas: aproximadamente 1,0 m de solo Tipo 1, seguido 

de 9,5 m de solo Tipo 2 e por fim, uma camada de 2,0 m do solo Tipo 3 (Figura 15).  

 

Figura 15 – Perfil geotécnico esquemático das sondagens a percussão SP 02 e SP 01 

 

Na sondagem SP 03, com cota de boca de furo de 98,54 m, foram identificadas 

três camadas: aproximadamente 0,9 m de solo Tipo 1, seguida de 6,4 m de solo Tipo 2 e 
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por fim 4,0 m do solo Tipo 3. Na sondagem SP 06, com cota de boca de furo de 92,48 

m, foram identificadas três camadas: aproximadamente 1,3 m de solo Tipo 1, seguida de 

aproximadamente 6,5 m de solo Tipo 2 e por fim aproximadamente 4,7 m do solo Tipo 

3 (Figura 16). 

 

 

Figura 16 – Perfil Geotécnico esquemático das sondagens a percussão SP 03 e SP 06 

 

Na sondagem SP 04, com cota de boca de furo de 96,32 m, foram identificadas 

duas camadas: 2,7 m de solo Tipo 1, seguida de 2,1 m de solo Tipo 2. O impenetrável se 

deu nesta profundidade devido à presença de bloco de rocha, característico de colúvio. 

Na sondagem SP 05, com cota de boca de furo de 89,84 m, foram identificadas três 

camadas: 1,6 m de solo tipo 1, seguida de 4,3 m de solo tipo 2 e por fim 6,7 m do solo 

tipo 3 (Figura 17).  

Não foi encontrado o nível lençol freático em nenhum dos furos executados. 
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Figura 17 – Perfil geotécnico esquemático das sondagens a percussão SP 04 e SP 05 

 

3.3.3. CARACTERIZAÇÃO DO SOLO  

A caracterização geotécnica do solo foi realizada a partir de amostras retiradas 

da sondagem SP 03 a profundidade de 1,5m, correspondente ao solo coluvionar (Tipo 

2). Foram determinados a curva granulométrica, o teor de umidade, o peso específico 

dos sólidos e os limites de Atterberg. Os resultados estão mostrados na Tabela 12. Os 

resultados completos dos ensaios de laboratório estão dispostos no Anexo B. 

Tabela 1213– Resultados obtidos no ensaio de caracterização do solo 

Parâmetro Resultados obtidos 

Teor de umidade 4,97% 

Limite de Liquidez (LL) 61,3 

Limite de Plasticidade (LP) 39,7 

Índice de Plasticidade (IP) 21,7 

Peso específico dos sólidos(ɣs) 24,51 kN/m³ 

 

A curva granulométrica apresentada na Figura 18 mostra que o solo é bem 

graduado. Esse solo é classificado de acordo com a Classificação Unificada dos Solos 

utilizando-se a Carta de Plasticidade de Casagrande como “Argila de alta 

compressibilidade (CH) ou Silte de alta compressibilidade (MH)”. 
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Figura 18 – Curva granulométrica do solo 
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3.3.2. AVALIAÇÂO DA PERMEABILIDADE 

Apesar da norma NBR 15849 (ABNT, 2010) recomendar a realização de ensaios in 

situ para determinação da permeabilidade do subsolo do aterro, não foram obtidas 

informações sobre a realização desse tipo de ensaio. Os resultados fornecidos foram de 

ensaios de laboratório do tipo carga variável conforme descrito a seguir:  

 Solo Natural 

O valor da permeabilidade obtido para uma amostra indeformada retirada a uma 

profundidade de 1,50 m (Solo Tipo2) foi de 4,52 x10
-4

 cm/s. Segundo SOUZA PINTO 

(2006), esse valor de permeabilidade é característico de solos entre areias finas e areias 

argilosas, sendo o limite superior de solos siltosos. 

 Solo Compactado 

Foi realizado ensaio de compactação para uma amostra coletada no mesmo ponto do 

subsolo citado no parágrafo anterior. O peso específico aparente seco máximo 

encontrado foi de 14,85 kN/m³ para uma umidade ótima de 27,7 %. 

Foi também realizado ensaio de permeabilidade em uma amostra compactada na 

umidade ótima. Para esse caso, o valor de permeabilidade encontrado foi de 1,92 x 10
-7

 

cm/s.  

Pode-se então observar que a camada compactada tem permeabilidade bem menor 

do que o solo natural. 

 

3.4. DADOS CLIMATOLÓGICOS DA REGIÃO 

Não foi possível encontrar dados pluviométricos do município de Macuco. A 

Tabela 13 ilustra as condições climáticas do município de Cordeiro, cidade vizinha com 

cerca de 14 km de distância Macuco. Para esse projeto serão utilizados os dados 

climáticos Cordeiro.  
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Tabela 1314- Dados climatológicos considerados no projeto 

Fonte: http://www.bdclima.cnpm.embrapa.br/resultados/balanco.php?UF=&COD=199 

 

Mês T (°C) P (mm) ETP (mm) ARM (mm) ETR (mm) DEF (mm) EXC (mm) 

Jan  23,7 212 117 100 117 0 95 

Fev 24,0 139 110 100 110 0 29 

Mar 23,1 155 107 100 107 0 48 

Abr 21,2 78 81 97 81 0 0 

Mai 19,0 42 62 80 59 2 0 

Jun 17,1 31 45 70 42 4 0 

Jul 16,7 25 44 58 37 7 0 

Ago 18,0 21 53 42 37 16 0 

Ste 19,2 64 63 43 63 0 0 

Out 20,9 117 83 76 83 0 0 

Nov 22,1 173 96 100 96 0 53 

Dez 22,8 253 110 100 110 0 143 

TOTAIS 247,8 1.310 971 966 942 29 368 

MÉDIAS 20,7 109 81 80 79 2 31 

 

Conforme ilustrado na Tabela 13, a precipitação anual na região é de 1.310 mm 

apresentando uma distribuição irregular ao longo do ano. A temperatura anual média é 

de 20,7C, com mínima de 16,7C (em julho) e máxima de 24,0C (em fevereiro). A 

evapotranspiração real anual (942 mm) é inferior a precipitação anual (1.310 mm), 

indicando um excedente hídrico anual de 368 mm. 

 A investigação sobre os ventos incidentes no local revelou que a direção 

predominante é de norte para leste e a velocidade média é de 2,4 m/s. No entanto, não 

há núcleos populacionais próximos a região do aterro nessa direção.  

 

 

 

http://www.bdclima.cnpm.embrapa.br/resultados/balanco.php?UF=&COD=199
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3.5. CARACTERÍSTICAS DOS RSU DA REGIÃO 

 

3.5.1. ORIGEM E CLASSIFICAÇÃO 

Os resíduos sólidos a serem depositados no aterro sanitário de Macuco são 

provenientes do próprio município e podem ser de origem domiciliar, de 

estabelecimentos comerciais, da varrição de vias publicas e de serviços. Os resíduos são 

considerados de Classe II (não perigosos). 

 

3.5.2. COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA  

Não foram fornecidas informações sobre ensaios realizados para a determinação 

da composição gravimétrica dos RSU de Macuco. Em geral, esses valores apresentam 

pouca discrepância entre as cidades do Brasil. Logo, para esse projeto serão adotados os 

valores obtidos para a cidade do Rio de janeiro. Tais valores estão apresentados na 

Tabela 14.  

 

Tabela 14 15– Composição gravimétrica do RSU adotado para o aterro de Macuco 

(COMLURB, 2013) 

Componentes Composição gravimétrica (%) 

Matéria Orgânica 56,2 

Papel/Papelão 14,6 

Plástico 2,6 

Vidro 18,1 

Metal 1,6 

Outros 6,9 

 

 

3.5.3. PESO ESPECÍFICO 

O valor do peso específico dos resíduos sólidos de Macuco será estimado. Sabe-

se que o processo de compactação dos resíduos do aterro não utilizará nenhum 

maquinário de grande porte, como rolos compactadores ou tratores de esteira. Será 
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realizada a compactação com máquinas de menor porte, como um sapo mecânico ou 

placa vibratória. 

Segundo KAIMOTO E CEPOLLINA (1996), resíduos novos, não decompostos 

e pouco compactados, apresentam peso específico em torno de 5 a 7 kN/m³. Como no 

presente caso a compactação será pouco eficiente, será adotado um peso específico de 

projeto de 6 kN/m³. 

 

3.6. ESTIMATIVADO DO VOLUME DE RSU A SER OCUPADO NO ATERRO 

SANITÁRIO 

A cidade em questão tem cerca de 5.398 habitantes (IBGE, 2015) e gera, 

aproximadamente, 5 t/dia de resíduos sólidos urbanos e públicos, resultando então em 

uma geração per capita de 0,93 kg/hab./dia. A seguir será realizada uma estimativa da 

do volume de RSU a ser ocupado no aterro considerando uma vida útil de 15 anos. 

Dados a serem considerados: 

-A população atual na cidade é de cerca de 5.398 habitantes; 

- Será adotada uma taxa de crescimento geométrico de 1,2% ao ano baseado na taxa 

para o Estado do Rio de Janeiro (IBGE, 2015); 

- A geração per capita de RSU na cidade é de 0,93 kg/hab./dia; 

- A massa específica dos RSU compactados é de 0,6 t/m³; 

- O recalque máximo na massa de resíduos após sua decomposição é de 30%. 

A Tabela 15 apresenta a distribuição anual e acumulada do volume de RSU a ser 

ocupado no aterro sanitário para uma vida útil de 15 anos sem levar em consideração os 

recalques provenientes da decomposição dos resíduos.  
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Tabela 15 16– Projeção do volume de resíduos a serem dispostos no aterro sanitário 

Ano 
População anual 

(hab.) 

RSU 

Massa 
(ton/ano) 

Volume 
(m³/ano) 

Volume 
acumulado  (m³) 

1 5.398 1.970 3.284 3.284 

2 5.470 1.996 3.327 6.611 

3 5.542 2.023 3.372 9.983 

4 5.616 2.050 3.416 13.399 

5 5.691 2.077 3.462 16.861 

6 5.766 2.105 3.508 20.369 

7 5.843 2.133 3.554 23.923 

8 5.921 2.161 3.602 27.525 

9 5.999 2.190 3.650 31.175 

10 6.079 2.219 3.698 34.873 

11 6.160 2.248 3.747 38.620 

12 6.242 2.278 3.797 42.417 

13 6.324 2.308 3.847 46.264 

14 6.409 2.339 3.899 50.163 

15 6.494 2.370 3.950 54.113 

 

De acordo com a tabela 15, o volume total que os resíduos ocuparão no aterro 

sanitário após a compactação e sem considerar o recalque devido à decomposição dos 

resíduos é de 54.113 m
3
. Considerando um recalque de 30% na massa de resíduos, o 

volume de aterro necessário para uma vida útil de 15 anos pode ser estimado em:  

Vfinal = Vinicial x (1- ρ) = 54.113 x (1,00-0,30) =37.880 m
3 

 

3.7. GEOMETRIA FINAL DO ATERRO SANITÁRIO  

 

Em conformidade com a área escolhida, foram determinadas no presente 

trabalho as dimensões do aterro sanitário que satisfizessem o volume necessário para 

uma vida útil mínima de 15 anos.  

A geometria final do aterro sanitário de Macuco terá uma base retangular de 

40m x 80m (3.200m²), assente na cota 94 m. A altura final do aterro será de 8m e o 

patamar superior terá dimensões de 40m x 40m (1.600m²). Foi considerada uma 

declividade dos taludes do aterro de 1(V):2(H) no sentido noroeste-sudeste  e de 

1(V):2,5(H) no sentido nordeste-sudoeste. O volume médio do aterro para essa 
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geometria é de 43.000 m³. A Figura 19 mostra a vista superior do aterro sanitário em 

planta e a Figura 20 mostra as suas dimensões. 

 

 

Figura 19 – Vista superior do aterro em planta 

 

 

Figura 20 – Geometria final do aterro sanitário. Cotas em metros 

 

Para aumentar a capacidade de RSU do aterro e permitir a sua acomodação, 

deverá ser realizado um corte no terreno natural com declividade de 1(V):2(H), no qual 
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um dos lados do aterro será encostado (Figura 21). O volume de solo movimentado será 

de aproximadamente 43.000 m³. Esse solo será reaproveitado posteriormente para as 

camadas de coberturas diária e final do aterro sanitário e a parte sobressalente será 

encaminhada para um “Bota fora” local. 

 

 

Figura 21 – Perfil transversal B-B 

 

3.8. ANÁLISE DE ESTABILIDADE  

Foram realizadas análises de estabilidade no maciço de RSU e no corte feito no 

terreno para a implantação do aterro sanitário. Foi utilizado o programa computacional 

Slide da Rocscience (Versão 7.0) para a realização destas análises. Os parâmetros de 

entrada pedidos pelo programa são: peso específico, coesão e ângulo de atrito. 

O método utilizado nos cálculos de estabilidade é o método de equilíbrio limite e 

envoltória de resistência de Mohr-Coulomb. O método de estabilidade utilizado para os 

cálculos foi o de Bishop simplificado. De acordo com CEMPRE (2010), é esperado que 

o fator de segurança esteja entre os valores 1,0 e 1,5 para este tipo de obra. 

 

3.8.1. PARÂMETROS ADOTADOS PARA O MACIÇO DE RSU 

Sabe-se que o peso específico para o RSU do aterro sanitário de Macuco foi 

estimado em 6kN/m³. Os parâmetros de resistência adotados foram estimados com base 

em análises bibliográficas. A Figura 2 indica uma faixa de parâmetros de resistência 

para o RSU recomendados para projetos. Logo, para o cálculo de estabilidade do 
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presente projeto, foi adotado um valor para coesão de 10 kPa e para ângulo de atrito de 

20° para o maciço de RSU. 

 

3.8.2. PARÂMETROS ADOTADOS PARA O TERRENO LOCAL 

Não foram obtidos resultados de ensaios de resistência realizados no solo do 

terreno local. Os valores de coesão, ângulo de atrito e peso específico foram obtidos 

através de correlação com o valor de Nspt médio encontrado para o subsolo. 

Como pode ser observado nas Figuras 15, 16 e 17, os valores de NSPT 

encontrados ao logo da profundidade apresentam valores próximos e não há uma 

tendência clara de aumento com a profundidade. Logo, a camada do subsolo será 

considerada homogênea ao longo de toda a profundidade. 

Para a determinação dos parâmetros foi realizado um cálculo da média dos 

valores de Nspt ao longo dos quatro furos de sondagens: SP01, SP02, SP03 e SP06. Nos 

cálculos, para cada furo, foram descartados o maior e o menor valor de Nspt para evitar 

a influência de picos ou fragilidade de resistência pontuais ou até mesmo erros de 

leitura. 

De forma a dar preferência ao caso crítico, foi utilizado como representativo do 

terreno o menor valor de Nspt médio que foi obtido no furo SP06. O valor médio de 

Nspt obtido neste furo e que será utilizado como representante do terreno local será de 

18. 

a) Peso específico 

Os solos encontrados no terreno foram argila arenosa e areia argilosa. Para a 

determinação do peso específico do solo natural, foram consideradas as Tabelas 16 e 17 

de GODOY (1972). De acordo com a Tabela 16, considerando solo argiloso, para Nspt 

igual a 18, o valor do peso específico pode ser arbitrado como 19 kN/m³. De acordo 

com a Tabela 17, considerando solo arenoso, o valor de peso específico também pode 

ser arbitrado como 19kN/m³, para uma areia úmida. Logo, para parâmetro de entranha 

no programa Slide, foi adotado um peso específico do solo natural como 19 kN/m³ 
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Tabela 1617 – Peso específico para solos agilosos (GODOY, 1972) 

N (golpes) Peso específico (kN/m³)  

≤ 2 13 

3 - 5 15 

6 - 10 17 

11 - 19 19 

≥ 20 21 

 

Tabela 1718 – Peso específico para solos arenosos (GODOY, 1972) 

N (golpes) 
Peso específico (kN/m³)  

Seca Úmida Saturada 

≤ 5 16 18 19 

5 - 8 16 18 19 

9 - 18 17 19 20 

19 - 40 18 20 21 

> 40 18 20 21 

 

b) Ângulo de atrito  

Para a determinação do ângulo de atrito (ϕ’) foi utilizado a correlação empírica 

dada por GODOY (1983). Esta correlação fornece o valor de ϕ’ com base no valor do 

Nspt (designado por N) encontrado para a camada. Considerando o valor médio de Nspt 

de 18 no subsolo, têm-se:  

ϕ’ = 28° + 0,4.N = 28° + 0,4.18 = 35° 

c) Coesão 

De acordo com as referências bibliográficas, a coesão em areias é nula. No 

entanto, não foram encontradas informações com valores de coesão para argila arenosa 

ou areia argilosa. Foi adotado então um valor mínimo de coesão de 1 kPa nos cálculos 

estando assim provavelmente do lado da segurança. 

 

3.8.3. RESULTADOS DAS ANÁLISES  

 Os resultados das análises podem ser vistos das Figuras 22, 23 e 24. A Figura 22 

mostra o resultado da análise realizada considerando somente o corte no terreno natural 

realizado para o assentamento do aterro. Neste caso, foi observado um fator de 



 

44 
 

segurança de aproximadamente 1,51, equivalente ao valor recomendado pela literatura 

que é de 1,50.  

Uma segunda análise foi realizada, considerando somente o aterro de RSU. Com 

os parâmetros arbitrados para a massa de RSU o fator de segurança encontrado foi alto, 

da ordem de 2,53 (Figura 23). 

A última análise realizada considerou o aterro já estabelecido na área após o fim 

de sua vida útil. Como era de se esperar, o fator de segurança do talude do corte 

aumentou (devido a contribuição favorável do peso do aterro), para aproximadamente 

1,58 (Figura 24).   

 

 

 
Figura 22 – Análise de estabilidade do terreno – FS = 1,51 
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Figura 23 – Análise de estabilidade da massa de RSU – FS = 2,53 

 

 

 
Figura 24 – Análise de estabilidade do terreno com a presença do aterro – FS = 1,58 
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3.9. ENQUADRAMENTO COMO ATERRO SANITÁRIO DE PEQUENO 

PORTE 

O aterro sanitário de Macuco receberá todo o lixo gerado pela cidade. 

Atualmente, Macuco gera cerca de 5 t/dia de resíduos sólidos urbanos e públicos. Logo, 

segundo a definição fornecida pela norma NBR 15849 (ABNT, 2010), o aterro sanitário 

de Macuco será tratado como aterro de pequeno porte por gerar quantidade de RSU 

menor do que 20 t/dia, portanto, poderá sofrer diversas simplificações de projeto.  

A Tabela 16 apresenta uma comparação entre as recomendações da norma de 

aterro de pequeno porte, NBR 15849 (ABNT, 2010) e as condições encontradas no 

presente caso. Como pode ser visto, nos aspectos quantitativos as condições de projeto 

está em conformidade com a ABNT (2010). Na questão da permeabilidade do solo não 

há orientações sobre valores mínimos, logo a permeabilidade considerada no projeto é 

aceitável. 

 

Tabela 1819 –  Comparação entre recomendações da norma NBR 15849 da ABNT (2010) e as 

condições do presente projeto 

  Recomendação da NBR 15849 Projeto 

Permeabilidade do solo Pouco Permeável  10
-4

 cm/s 

Distância de curso d´água > 200 m 400 m 

Declividade da área do empreendimento (%) 1 a 30 % 25% 

Distância de núcleos populacionais > 500 m 3.000 m 

Vida útil  > 15 anos 15 anos 

 

 

3.10. REVESTIMENTO DE FUNDO  

Primeiramente será realizada a análise recomendada pela ABNT (2010) quanto a 

dispensa ou consideração do sistema de revestimento de fundo. Os critérios utilizados 

para essa análise incluem a porcentagem de matéria orgânica nos resíduos, a 

profundidade do lençol freático, a permeabilidade do solo local e o valor de excedente 

hídrico anual. A Tabela 19 dispõe esses valores para o presente caso. O resultado obtido 

após a entrada desses valores está mostrado na Tabela 20. 
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Tabela 1920 – Valores para a análise da dispensa do sistema de revestimento de fundo para o 

aterro sanitário de Macuco 

Critério Aterro de Macuco 

Fração orgânica dos resíduos 56,2 %  

Profundidade do freático Não encontrado nas sondagens  

Coeficiente de permeabilidade do solo local 10-4 cm/s 

Excedente hídrico  368 mm/ano 

 

 

Tabela 2021– Análise da dispensa do sistema de impermeabilização de acordo com a NBR 

15849 (ABNT, 2010) 

Limites máximos do 

excedente hídrico (EH, 

mm/ano) para a dispensa da 

impermeabilização 

complementar. 

Fração orgânica dos resíduos 

≤ 30% 

Fração Orgânica dos resíduos 

> 30% 

Profundidade do freático (m) Profundidade do freático (m) 

1,50 < n 

≤ 3 

3 < n 

< 6 

6 ≤ n 

<9 
n ≥ 9 

1,50 < n 

≤ 3 

3 < n 

< 6 

6 ≤ n 

<9 
n ≥ 9 

Coeficiente de 

permeabilidade 

do solo local k 

(cm/s) 

k ≤ 1x10
-6

 250 500 1000 1500 188 375 750 1125 

1x10
-6

 ≤ k ≤ 

1x10
-5

 
200 400 800 1200 150 300 600 900 

1x10
-5

 ≤ k ≤ 

1x10
-4

 
150 300 600 900 113 225 450 675 

  

Conforme pode ser visto na Tabela 20, para a dispensa do sistema de 

impermeabilização da base dada as presentes condições do aterro sanitário de Macuco e 

de seus resíduos, o limite máximo de excedente hídrico deve ser de 675 mm/ano. 

Conforme a Tabela 13, o excedente hídrico considerado no projeto é de 368 mm/ano, 

logo esse sistema poderia ser dispensado de acordo com a ABNT (2010). 

 Sabe-se que os ensaios realizados para determinação da permeabilidade do solo 

local considerados neste projeto foram ensaios de laboratório. Ensaios de laboratório 

não são representativos do terreno, pois são obtidos através de amostras pontuais. Neste 

caso, ensaios de campo seriam mais indicados. 

No campo, podem existir regiões de permeabilidade maiores ou menores do que 

10
-4

 cm/s. No caso, tratando-se de um colúvio é de se esperar que a permeabilidade de 

campo seja maior que a obtida em laboratório. Por este motivo será adotado um sistema 

de impermeabilização complementar. 
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 O sistema de impermeabilização será composto por uma camada de 60 cm de 

solo local compactado conforme as orientações da ABNT (2010), obtido na realização 

do corte do terreno natural. O solo deverá ser compactado em 3 camadas de 20 cm.  

Sabe-se que a compactação do solo reduz sua capacidade de infiltração. A 

permeabilidade do solo compactado obtido no ensaio de carga variável, conforme 

mostrado no item 3.3.2, foi de 1,92 x 10
-7

 cm/s, menor que a do solo natural, que foi de 

4,52x10
-4

cm/s.  

Um esquema da configuração da camada de fundo do aterro sanitário pode ser 

visto na Figura 25. Antes da execução da camada de fundo deve ser feita a regularização 

do terreno. 

 

Figura 25 – Esquema da configuração da camada de fundo 

 

3.11. DRENAGEM DO PERCOLADO 

 

3.11.1. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE PERCOLADO GERADO  

Primeiramente, para a determinação do sistema de coleta do percolado (sistema 

de drenagem interno do aterro), será estimada a vazão de percolado gerado. Para esta 

estimativa, será utilizado o método empírico Suíço devido a sua simplicidade de cálculo 

e aos poucos parâmetros climatológicos exigidos. 

O peso específico do RSU do aterro sanitário de Macuco foi estimado em 6,0 

kN/m³. Logo, de acordo com o método suíço entre 25 à 50% da média anual de chuva se 

tornará em percolado. Estando à favor da segurança, foi optado pelo valor de 50%. 

Seguem os cálculos para estimativa do volume de percolado a ser drenado: 

- Área de projeção do aterro = 4.160 m² 

- Precipitação média anual = 1.310 mm 
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-Volume de chuva que incide no aterro em um ano: 4.160 m² x 1,31 m = 5.450m³ 

- Volume de chuva que se transforma em percolado (Método Suíço) = 0,50 x 

5.450m³ = 2.725 m³ 

Vazão a ser drenada = 2.725 m³/ano = 2,725 l/ano = 0,0864 l/s 

 

3.11.2. SISTEMA DE DRENAGEM DO PERCOLADO 

Após a determinação do volume de percolado gerado pelo aterro sanitário a ser 

considerado no projeto, procede-se para o dimensionamento dos dispositivos de 

drenagem. 

 O sistema de drenagem de percolado será realizado através da execução de valas 

no terreno na forma de espinha de peixe a serem preenchidas por brita n° 2 sem a 

colocação de tubos no seu interior.  A declividade dos drenos será assumida como de 

2%. Os drenos conduzirão o percolado para o sistema de tratamento localizado no 

exterior do aterro. 

A equação para determinação da área da seção transversal do sistema é dada pela 

lei de Darcy: 

Q=K.i.A 

Onde: Q = vazão a ser drenada (m³/s); K = condutividade hidráulica (m/s); i = 

gradiente hidráulico; A= área da seção transversal do dreno (m²). 

Considerando a vazão de percolado de 0,0864 x 10
-3 

m³/s (item 3.10.1), a 

permeabilidade hidráulica (k) para brita do tipo 2 de 0,25 m/s e um gradiente hidráulico 

de 0,02 (2%), a área da seção transversal do sistema é dada por: 

  
 

  
 
                 

               
   0,01752 m² = 175,2cm² 

 Adotando uma seção quadrada, têm-se os lados (L) da seção dado por: 

L = √                



 

50 
 

 Para o dimensionamento do sistema de drenagem do tipo espinhas de peixe, o 

terreno deve ser dividido em áreas de contribuição para cada dreno. Como a seção 

obtida é para atender uma vazão média de líquidos de todo o sistema, observa-se que o 

sistema está superdimensionado.  

 Serão adotados dois sistemas de drenagem cada um com 4 drenos secundários 

com dimensões de 20x20 cm conectados ao dreno principal com dimensão de 30x30 

cm. Esses valores foram determinados de forma a atender as exigências construtivas 

(padrão mínimo de execução) e devido às incertezas de projeto. 

 Os drenos secundários serão interligados ao dreno principal em um formato de 

espinha de peixe com uma abertura de 45°. Será colocado um bidim na parte superior 

dos drenos de forma a evitar o contato direto dos resíduos com o sistema de drenagem.  

A configuração em planta e as seções transversais dos drenos estão apresentadas nas 

Figuras 26, 27 e 28. 

 

Figura 26 – Sistema de drenagem do lixiviado do aterro sanitário de Macuco (cotas em metro) 
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Figura 27 – Sistema de drenagem do lixiviado do aterro sanitário de Macuco (cotas em metro) 

 

 

Figura 28 – Seção transversal dos drenos secundários (cotas em metro) 

 

3.12. DRENAGEM DOS GASES 

 

3.12.1. CONDIÇÕES PARA A DISPENSA DO SISTEMA DE DRENAGEM DO 

BIOGÁS 

No presente caso, sabe-se que a fração orgânica dos RSU para a sua composição 

gravimétrica adotada é da ordem de 56% ( > 30%) e que a altura final do aterro será de 

8 metros ( > 3 metros). Logo, conforme mostrado na Tabela 19, o sistema de drenagem 

deve ser considerado. 

Tabela 21 22 –  Análise da consideração ou dispensa do sistema de drenagem dos gases 

(ABNT, 2010, adaptado) 

Características da 

operação 

Altura final do aterro 

(m) 

≤ 3 > 3 

Fração orgânica 

dos resíduos (%) 

≤ 30 Dispensar Dispensar 

> 30 Dispensar Considerar 
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3.12.2. SISTEMA DE DRENAGEM DE GASES 

A quantidade de gases gerado pelo aterro não será calculado e o seu 

dimensionamento se dará de forma empírica. Os drenos deverão estar ligados ao sistema 

de drenagem de lixiviado. 

O sistema de drenagem de biogás será constituído por 8 drenos circulares 

verticais de concreto perfurados e com diâmetros de 0,30 metros. O espaçamento desses 

tubos será no máximo de 20 m, respeitando a NBR 15849 que limita este espaçamento a 

um máximo de 30 m.  

Esses drenos serão encamisados por pedras do tipo rachão de espessura igual ao 

diâmetro do tubo (0,30 m) mantido junto ao tubo devido à existência de uma tela de 

aço. A altura final de cada dreno será 0,5 m acima da cota final prevista para o aterro no 

ponto.  

A posição em planta e as seções longitudinal e transversal dos drenos de gás 

estão apresentadas nas Figuras 29, 30 e 31. 

 

 

Figura 29 – Posicionamento dos drenos de gás em planta (cotas em metro) 
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Figura 31 - Seção transversal dos drenos de gás (cotas em metro) 

 

3.13. OPERAÇÃO DO ATERRO 

 

3.13.1. COLETA E RECEPÇÃO DOS RSU  

A coleta dos RSU da cidade de Macuco é feita em dias alternados em caminhão 

caçamba, sem qualquer tipo de compactação durante o trajeto. Dessa forma, o peso 

específico dos resíduos que chegam ao aterro é equivalente ao peso específico de 

resíduos soltos, em torno de 300 kgf/m
3
.   

O processo de operação do aterro sanitário se inicia na entrada do caminhão para 

o descarregamento dos resíduos sólidos. O caminhão deverá ser pesado na sua entrada e 

Figura 30 – Seção longitudinal dos drenos de gás (cotas em metro) 
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na sua saída em uma balança rodoviária localizada na portaria para controle do peso 

diário e consequentemente do volume diário de RSU que chega ao aterro sanitário. 

 

3.13.2. DISPOSIÇÃO DOS RSU EM CÉLULAS  

Os resíduos soltos deverão ser dispostos no aterro em células de altura de 70 cm. 

Para atender a demanda do aterro sanitário de Macuco, serão sugeridas as seguintes 

dimensões das células para cada dia de jornada de trabalho: 

- Largura: 10 m 

- Comprimento: 5 m 

-Altura: 0,35 m (Após compactação) 

- Volume da célula: 17,5 m
3
 

O volume da célula é compatível com o volume de RSU que chega ao aterro 

conforme mostrado a seguir: 

- Quantidade de RSU coletado a cada dois dias: 10 ton 

- Massa específica compactada: 0,6 ton/m
3
 

- Volume de RSU compactado a cada dois dias: 16,7 m
3 

 

3.13.3. COMPACTAÇÃO 

Por se tratar de um aterro com menores dimensões, a compactação dos resíduos 

sólidos poderá ser executada de formal manual ou por meio de com um compactador 

mecânico de menor porte. No presente caso, a compactação se dará pela utilização de 

compactador do tipo sapo mecânico.  

Primeiro, os resíduos deverão ser espalhados a uma altura de 70 cm. Como o 

peso específico estimado dos RSU compactados (0,6 tf/m³) é o dobro do peso específico 

estimado solto (0,3 tf/m³) é esperado que após a compactação a camada recém-lançada 

de RSU alcance uma altura final de 35 cm. No entanto, CATAPRETA (2008) afirma 
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que a altura máxima da camada de RSU após lançamento no aterro deve ser de 60 cm, 

pois quanto mais espessa a camada menor é a eficiência da compactação. 

Caso não seja possível atingir a espessura final de 35 cm na camada após sua 

compactação devido à diminuição da influência da compactação ao longo da altura, uma 

alternativa é que o lançamento seja realizado em duas etapas. Primeiramente, os 

resíduos poderão ser lançados a uma altura de 35 cm e então deverão ser compactados 

até atingir uma altura final de 17,5cm. Depois será realizado o lançamento da outra 

metade do material sobre os resíduos já compactados e então será feita uma nova 

compactação. 

 

3.13.4. CAMADAS DE COBERTURA 

 A seguir serão definidos os três tipos de camadas de cobertura a ser consideradas 

no projeto. É importante ressaltar que para todas essas camadas será utilizado o solo 

proveniente do corte realizado no terreno natural para implantação do aterro sanitário. 

 

 Camada de cobertura diária 

Sob a camada de RSU compactada disposta em um dia deverá ser lançada uma 

camada de 20 cm de solo para evitar o carreamento de particulado e proliferação de 

vetores (animais e insetos). Esta camada de solo não precisa de compactação e deve ser 

retirada assim que uma nova célula cubra a camada já existente e poderá ser 

reaproveitada. 

 

 Camada de cobertura intermediária 

Após o alcance de 4 metros de uma pilha de células (metade da altura final do 

aterro) será aplicada uma camada de cobertura intermediária de 0,30 m de solo 

compactado sob a última camada de RSU. 
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 Camada de cobertura final 

 Seguindo as recomendações da ABNT (2010), a camada de cobertura final do 

aterro sanitário de Macuco será constituída de 1,0 de solo compactado, coberto com 

solo orgânico e plantação de grama. Esta camada será executada nas laterais do aterro à 

medida que o aterro vai sendo elevado com objetivo de minimizar a erosão. 

 

3.14. SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 O sistema de drenagem do talude natural incidente sobre o aterro já foi 

executado pela prefeitura, para recebimentos das águas da bacia contribuição, desviando 

assim essas águas da área do aterro. Caberá então projetar o sistema de drenagem das 

águas pluviais para as águas de chuva que cairão diretamente sobre o aterro.  

. Serão construídos dois tipos de sistema de drenagem. O primeiro será 

composto por valetas de concreto responsável por receber as águas de chuva que cairão 

nos três taludes do aterro. O segundo sistema será responsável por drenar as águas de 

chuva que cairão no patamar superior do aterro. Neste caso será utilizado um sistema de 

drenagem do tipo colchão Reno, que pelo fato do maciço de RSU ser altamente 

deformável essa solução é mais indicada.  

Primeiramente serão calculas as vazões de projeto e então será realizado o 

dimensionado desses sistemas de drenagem. 

 

3.14.1. VAZÕES DE PROJETO  

Para o dimensionamento de um sistema de drenagem, o cálculo da vazão de 

projeto é dado pelo método racional (MILLAR, 1974): 

Q= CiA 

Onde: Q = vazão a ser drenada na seção considerada (m³/s), C = coeficiente de 

escoamento superficial, A = área da bacia contribuinte, i = intensidade da chuva crítica.  
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 Área de contribuição 

O patamar superior do aterro possui dimensões de 40x40m, logo sua área de 

contribuição para o sistema de drenagem é de 1.600 m². Os taludes 1:2,5 e 1:2 possuem 

área de contribuição (área de projeção horizontal) igual a 800m² e 320m², 

respectivamente. 

 

 Coeficiente de escoamento superficial (C) 

O sistema de drenagem superficial do aterro sanitário será implantado 

juntamente com a camada de cobertura. Será incentivada a revegetação da área de 

cobertura do aterro com a plantação de grama.  

Logo, para o coeficiente de escoamento superficial (C) do patamar superior do 

aterro será adotado o valor dado por MILLAR (1794) de 0,60 que considera a situação 

de terreno composto por solos argilosos, com terras cultivadas e de declividade de 2%. 

Os taludes do aterro apresentam inclinações de 50% (1:2) e de 40% (1:2,5). Não 

foram encontradas informações sobre valores de coeficiente de escoamento superficial 

para terrenos com essas inclinações. Visto que MILLAR (1974) fornece o valor de C 

igual a 0,8 para solos argilosos, cultivados e com uma inclinação máxima de 30%, será 

adotado o coeficiente de escoamento superficial máximo para os taludes do aterro igual 

a 1,0. Ou seja, será considerado que toda a água de chuva que cai nos taludes dirige-se 

para o sistema de drenagem.  

 

 Intensidade da chuva crítica (i) 

Não foram encontradas na literatura equações de intensidade de chuva crítica 

para a cidade de Macuco. Logo, para o cálculo de determinação de “i” será utilizada a 

seguinte fórmula dada por SILVA et al (1999) referente ao município de Cordeiro 

(município vizinho à Macuco):  

i =612,197 x Tr
0,185 

 

       (t +5,00) 
0,695 
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Onde: Tr = tempo de recorrência (anos); t = duração da chuva (min), i = 

intensidade da chuva crítica (mm/h) 

Segundo a ABNT (2010), o tempo de recorrência a ser utilizado no projeto de 

drenagem superficial do aterro sanitário deverá ser igual ao tempo de vida útil do aterro 

de pequeno porte que neste caso é de 15 anos. 

Segundo o Manual da Rio Águas, da PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE 

JANEIRO (2010), o tempo de duração da chuva (t) para microdrenagem é igual ao 

tempo de concentração da bacia (tc), que é dado por:  

tc = 0,365 A
0,41

S
-0,17 

(Tucci, 2004) 

Onde: A = área de contribuição (km²), S = declividade média do terreno e tc = 

tempo de concentração da bacia (horas). 

 Na Tabela 22 estão apresentados os valores de intensidade de chuva crítica (i) em mm/h 

encontrados para as três regiões do aterro sanitário. 

 

Tabela 22 23 – Valores encontrados para tc e i em cada região do aterro 

Região A (m²) S (m/m) tc (min) i (mm/h) 

Patamar superior 1600 0,02 3,04 237,3 

Talude 1:2 320 0,50 0,91 293,9 

Taludes 1:2,5 800 0,40 1,38 278,8 

 

 

 Vazão de projeto 

Após a determinação dos valores de coeficiente de escoamento superficial (C), 

intensidade da chuva crítica (i) e área contribuinte (A), as vazões de águas de chuva a 

ser drenada encontradas estão mostrada na Tabela 23. 

 

Tabela 2324 – Valores obtidos para vazão de projeto (Q) 

Região do aterro C i (mm/h) A (m²) Q (m³/s) 

Patamar superior 0,6 237,3 1600 0,063 

Talude 1:2 1,0 293,9 320 0,026 

Taludes 1:2,5 1,0 278,8 800 0,062 
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3.14.2. DIMENSIONAMENTO DO COLCHÃO RENO 

Colchões do tipo Reno serão instalados na superfície do aterro sanitário. Esse 

tipo de dispositivo de drenagem apresenta seção com largura fixa de 2,0m e a espessura 

pode variar entre 0,17 m, 0,23 m e 0,30 m. 

As pedras disponíveis para o preenchimento dos colchões Reno possuem 

granulometria com d50 (limite superior máximo do diâmetro de 50% partículas) igual a 

85 mm e com d90 (limite superior máximo do diâmetro de 90% partículas) igual a 95 

mm. A malha utilizada para revestimento do colchão Reno será do tipo 6 x 8 feita de 

arame com diâmetro de 2,0 mm. 

Para o dimensionamento do colhão Reno será utilizada a Lei de Darcy (SOUZA 

PINTO, 2006) : 

Q = kiA  

Onde: Q = vazão (m/s), k = coeficiente de permeabilidade (m/s), i = gradiente 

hidráulico e A = área da seção (m²). 

Os parâmetros de entrada adotados estão descritos abaixo. 

- O gradiente hidráulico é dado pela declividade da região neste caso. Como a 

composição do colchão Reno passará pelo talude do aterro com declividade de 50%, o 

valor do gradiente a ser utilizado no cálculo será de 0,5. 

- A seção a ser considerada no projeto é retangular com base igual a 2,0 m.  

- O coeficiente de permeabilidade do colchão Reno será adotado como igual a 1m/s. 

- Conforme já calculado, a vazão que passa pelo colchão Reno é de 0,063 m³/s.  

Reescrevendo a lei de Darcy, o valor da profundidade do colchão é dada por: 

A=Q/ki 

2y=Q/ki 

y = Q/2ki  

 Logo: 

y = 0,063m³/s / (2x1m/s x 0,5)  

y = 0,063 m  
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Adota-se y =0,17m (espessura mínima do colchão) 

É importante ressaltar que deverá ser colocada uma manta PEAD em baixo do 

colchão Reno de forma a evitar que a água do sistema de drenagem tenha contato com o 

solo do aterro. 

 

3.14.3. DIMENSIONAMENTO DAS VALETAS 

Por questões construtivas será adotada valetas de mesma espessura ao redor do 

aterro. Então, para o seu dimensionamento, será considerada a maior vazão de chuva 

calculada que cai sobre os taludes (Q = 0,062m³/s). 

 Para seu dimensionamento será utilizada a fórmula de manning: 

  
  

 

 √ 

 
 

 Onde: Q = vazão (m³/s), A= área molhada (m²), R = raio hidráulico (m), S = 

declividade do canal (m/m) e n = coeficiente de manning. 

As valetas serão revestidas de concreto e apresentam coeficiente de rugosidade 

(n) igual a 0,015. A seção transversal das canaletas será trapezoidal com base inferior 

igual a 0,3 m e talude de 2,5:1. A declividade imposta pelo terreno será de 2%. 

Logo, 

b = 0,3 m 

n = 0,015 

A fórmula de manning pode ser reescrita do seguinte modo: 
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Encontrado o valor da equação 
  

 
 

 
 
 

       e dado z = 2.5, pelo ábaco da Figura 

32, tem-se: y/b = 0,27. 

 

Figura 32 – Ábaco utilizado para dimensionamento do sistema de drenagem superficial 

(CHOW, 1959) 

 

Logo: 

y = 0,27b 

y = 0,27 x 0,30  

y = 0,08 m 

A= y (b + y cotgϕ) = 0,08 x (0,3 + 0,08 x 2,5) = 0,04m² 

V = Q / A = (0,062m³/s) / (0,04m²) = 1,6 m/s 

Vmín = 0,8m/s < V = 1,6 m/s < Vmáx = 5,0 m/s (ok!) 

Por questões construtivas, será adotada uma canaleta com profundidade de 0,3 

m.  
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A configuração em planta e as seções dos dispositivos de drenagem superficial 

estão mostradas nas Figuras 33, 34 e 35. 

 

 

Figura 33 – Vista em planta do projeto de drenagem das águas superficiais (cotas em metro) 

 

 

 

 

 

Figura 35 – Seção transversal do colchão Reno (cotas em metro) 

Figura 34 – Seção transversal padrão das valetas de concreto (cotas em metro) 
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3.15. MONITORAMENTO  

O monitoramento do aterro sanitário avaliará os impactos desse empreendimento 

ao longo do tempo no meio ambiente local e também pode indicar o grau de 

decomposição dos RSU. A seguir serão descritos os aspectos que deveram ser 

monitorados no aterro sanitário de Macuco de acordo com as orientações da ABNT 

(2010) 

 

3.15.1. MONITORAMENTO DO LIXIVIADO  

Deverá ser realizado o monitoramento do lixiviado do aterro através da retirada 

de amostras do sistema de drenagem para análise da sua qualidade e monitoramento das 

vazões geradas. O monitoramento das vazões deve pode ser feita através do uso de 

medidores de vazão.  

O monitoramento do lixiviado deverá ser realizado a cada 6 meses e por um 

período de 10 anos após o fechamento do aterro sanitário (ABNT, 2010). As amostras 

deverão ser coletas e analisadas nos pontos de captação do lixiviado e após o seu 

tratamento, para também ser analisado a eficiência do sistema de tratamento. Os 

parâmetros a serem medidos estão dispostos na Tabela 24a e 24b. 

Tabela 24a25 –  Parâmetros a serem medidos no lixiviado de Macuco (ALVES et al., 2008) 

Parâmetro Unidade 
Campo (C) / 

Laboratório (L) 

pH Unidade de pH C e L 

Potencial redox MV C 

Oxigênio dissolvido mg/L C 

Condutividade μS/cm C e L 

Temperatura °C C 

Sólidos suspensos totais mg/L L 

sólidos dissolvidos totais mg/L L 

Nitrogênio amoniacal mg/L L 

Nitrato mg/L L 

Nitrito mg/L L 

Ácidos graxos voláteis mg/L L 

Carbono Orgânico total mg/L L 

DBO mg/L L 

DQO mg/L L 

Alcalinidade total mg/L L 
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Tabela 24b26 -  Parâmetros a serem medidos no lixiviado de Macuco (ALVES et al., 2008) 

Parâmetro Unidade 
Campo (C) /  

Laboratório (L) 

Sulfato mg/L L 

Ca mg/L L 

Mg mg/L L 

Na mg/L L 

K mg/L L 

Cl mg/L L 

Fe mg/L L 

Mn mg/L L 

Cd mg/L L 

Cr mg/L L 

Pb mg/L L 

Zn mg/L L 

Bactérias do grupo 

coliforme 
NMP/100ml ou UFC L 

Heterotróficos aeróbios NMP/100ml ou UFC L 

Anaeróbios NMP/100ml ou UFC L 

 

É importante ressaltar que o sistema de coleta e tratamento do lixiviado deve 

continuar mesmo após o fechamento do aterro até cessada sua geração, visando atender 

as condições impostas pela legislação ambiental. 

 

3.15.2. MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS 

Apesar do nível d’água não ter sido encontrado (para uma profundidade de 

sondagem de 12,45 m) e as águas superficiais estarem localizadas a uma distância 

considerável do aterro de 400 m. Deverá ser realizado o monitoramento da qualidade 

das águas superficiais e subterrâneas no aterro de Macuco. Deverá ser retiradas 

amostras em quatro pontos: três a jusante do aterro e um à montante pelo menos uma 

vez ao ano e por um período de 10 anos após o fechamento do aterro.  

 

3.15.3. CONTROLES OPERACIONAIS 

Para o controle operacional e de manutenção do aterro devem ser observados 

periodicamente se há o aparecimento de surgência de lixiviados nos taludes, trincas, 

fissuras e de processos erosivos nos taludes do aterro sanitário. Além disso, deve-se 
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fazer uma análise observacional periódica das condições operacionais dos sistema de 

drenagem do aterro (de lixiviado, gases e de águas pluviais). 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O aterro sanitário é uma forma de disposição dos resíduos sólidos menos danosa 

ao meio ambiente. Ele envolve diversas camadas de proteção que impedem o contato 

dos efluentes provenientes da biodegradação da matéria orgânica presente nos resíduos. 

 O presente trabalho apresentou as etapas de um projeto de aterro sanitário 

fictício para a cidade de Macuco (RJ). Foram analisadas as características geotécnicas e 

climatológicas da região e as características dos resíduos sólidos locais. Com isso, foi 

possível propor uma possível geometria final para o aterro. As análises de estabilidade 

realizadas mostraram que a geometria proposta é segura. 

 A partir de então, partiu para o dimensionamento dos sistemas de proteção e dos 

sistemas de drenagem. O aterro em questão foi definido como de pequeno porte, de 

acordo com a ABNT (2010). Apesar do sistema de revestimento de fundo poder ter sido 

dispensado optou-se por sua utilização devido às incertezas quanto a permeabilidade do 

solo local. Para o dimensionamento do sistema de drenagem foi optado pela utilização 

do método suíço de estimativa de geração de percolado. 

 O dimensionamento dos drenos de gás se deu forma empírica por se tratar de 

aterro de pequeno porte e ser difícil obter dados de geração. Foram dimensionados dois 

tipos de drenagem de água pluviais: drenagem do tipo colchão Reno, que será 

implantado na superfície do aterro e valetas de concreto locados ao redor do aterro.   

 Após o dimensionamento dos sistemas de drenagem e de proteção foi 

apresentado os aspectos de monitoramento recomendados pela ABNT (2010). Mesmo 

após o encerramento do aterro, a geração de efluentes continua, logo o sistema de 

tratamento e monitoramento só podem ser interrompidos após a estabilização de 

geração dos efluentes.  
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ANEXO A: RESULTADO DAS SONDAGENS SPT 
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ANEXO B: ENSAIOS EM LABORATÓRIO 

CERTIFICADO N
o
 LMS:

PROJETO:                      AMOSTRA: 1

LOCAL: Aterro Sanitário Macuco - RJ SP-3

TRECHO: -

PROFUNDIDADE: 1,50m           DATA DE COLETA: 07/05/2006

Descrição táctil visual do material do furo de inspeção:

Solo argiloso pouco arenoso, cor vermelha

GRANULOMETRIA (NBR-7181) % LIMITES DE CONSISTÊNCIA %

Peneira 2" Limite de Liquidez (NBR-6459) 61,3

Peneira 1 1/2 " Limite de Plasticidade (NBR-7180) 39,7

Peneira 1" Índice de Plasticidade 21,7

Peneira 3/4" 

Peneira 3/8" 100

Peneira N
o
 4 100 Índice de Grupo 14

Peneira N
o
 10 99

Peneira N
o
 40 83

Peneira N
o
 200 67 Classificação do Solo (HRB) A-7-5

Golpes por Camada    ( 5 camadas ) 12

Massa Específica Aparente Máxima do Solo Seco (g/cm
3
) 1,485

Umidade Ótima (%) 27,7

Índice Suporte Califórnia - CBR (%) -

Expansão (%) -

FICHA RESUMO

COMPACTAÇÃO (NBR-7182)

ÍNDICE SUPORTE CALIFÓRNIA (NBR-9195)
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                     AMOSTRA: 1

LOCAL: Aterro Sanitário Macuco - RJ -

DESCRIÇÃO:Solo argiloso pouco arenoso, cor vermelha                             FURO:

PROFUNDIDADE:1,50m

Ensaio No 1 2 3

Temperatura da água e solo oC T 22 22 22

Picnômetro No 22 27 26

Picnômetro + solo seco (g) 54,05 53,95 51,43

Picnômetro (g) 34,47 33,07 33,01

Picnômetro + água (g) Pw 84,51 88,18 85,54

Picnômetro + solo + água (g) Pws 96,31 100,10 96,62

Solo seco (g) Ps 19,58 20,88 18,42

Água deslocada Ps +Pw -Pws (g) 7,78 8,96 7,34

Fator de correção K 0,9996 0,9996 0,9996

Densidade real dos grãos Gs 2,516 2,329 2,509

PsK / (Ps +Pw -Pws) Média

Cápsula N
o

315 15 547 517

Solo um.+tara(g) 83,66 84,32 83,02 85,89

Solo seco+tara(g) 80,51 81,16 79,55 82,46

Tara (g) 16,8 16,68 11,81 12,43

Água (g) 3,15 3,16 3,47 3,43

Solo seco (g) 63,71 64,48 67,74 70,03

Teor de umid.% 4,94 4,90 5,12 4,90

Média %

DENSIDADE REAL DOS GRÃOS

2,451

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE NATURAL

4,97
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                     AMOSTRA:

LOCAL: Aterro Sanitário Macuco - RJ SP-3

DESCRIÇÃO: Solo argiloso pouco arenoso, cor vermelha

PROFUNDIDADE: 1,50m

Molde N
o

Água adicionada (g)

Am. úmida+molde (g)

Peso do molde (g)

Peso am. úmida (g)

Vol. molde (cm
3
)

Mas.esp.úm.(g/cm
3
)

Cápsula N
o 512 548 562 590 540 523 571 575 561 505

Am úmida+tara (g) 66,31 67,63 56,39 55,36 73,15 69,62 73,06 71,82 73,31 79,23

Am. seca+tara (g) 56,72 57,89 47,80 46,92 60,55 57,79 59,49 58,61 59,24 63,33

Tara (g) 12,44 12,58 12,65 12,12 13,35 13,24 12,87 11,93 14,20 12,33

Peso da água (g) 9,59 9,74 8,59 8,44 12,60 11,83 13,57 13,21 14,07 15,90

Peso da am. seca (g) 44,28 45,31 35,15 34,80 47,20 44,55 46,62 46,68 45,04 51,00

Umidade (%) 21,66 21,50 24,44 24,25 26,69 26,55 29,11 28,30 31,24 31,18

Umidade média (%)

Mas.esp.sec.(g/cm
3
)

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO

1

14 26 31 30 44

1200

8590 9004 9283 8815 8720

800 900 1000 1100

4786

3390 3839 3913 4012 3934

5200 5165 5370 4803

2123

1,617 1,832 1,865 1,901 1,853

2096 2095 2098 2110

31,2

1,330 1,474 1,473 1,477 1,412

21,6 24,3 26,6 28,7

1,33

1,38

1,43

1,48

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

M
a
s
s
a
 E

s
p
e
c
íf

ic
a
 S

e
c
a
 (

g
/c

m
3
) 

Umidade % 

g seco max = 1,485g/cm3 
hot(%)= 27,7 

g seco max = 1,485g/cm3 
hot(%)= 27,7 
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Amostra:

Referência :

CÁPSULA (n) ALTURA C.P (cm)

 TARA (g) VOLUME C.P (cm
3
)

PESO T. ÚMIDO (g)

PESO T. SECO (g)

PESO DE ÁGUA (g)

PESO SOLO SECO (g)

  UMIDADE (%)

UMIDADE MÉDIA (%)

Projeto :

Local : 1data :Município de Macuco figura :

    

PERMEABILIDADE  ( cm/s )

170,37

381,4570,92 63,42

13,81

-

AREA TUBO (cm2)

FATOR DE CORREÇÃO (Rt)

3

31,84

Interessado:

133,90

96,00

360,0

22,0

420,0

TEMPERATURA  (
 0

C)

300,0

166,40

18,40

75,75

61,90

18,40 18,48

85,04 75,47

13,8512,05

D E T E R M I N A Ç Ã O   D E   U M I D A D E

FINAL

14,12 10,03

14 1 14

INICIAL 13,20

CARGA INICIAL (cm)

CARGA FINAL (cm)

TEMPO (s)

ENSAIO  DE  PERMEABILIDADE  -  CARGA  VARIÁVEL

32,07 C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 D

O
 E

N
S

A
IO ÁREA DO C.P (cm

2
)

8,95

118,16

43,50

133,90

100,90

4,10

Índice de vazios 

5

133,90

91,10

DIÂMETRO DO C.P (cm)

PESO T. ÚMIDO (g)

-52,52

26,88

44,94

26,81

4LEITURA

26,85

31,28

1

PERMEABILIDADE MÉDIA ( cm/s ) 4,52E-04

4,28E-04

0,95

0,72

2

5,08E-04 4,62E-04 4,37E-04

0,72

4,25E-04

22,0

Operador

Município de Macuco data:

Furo - SP-3 Prof.: _

   Amostra Indeformada ( Bloco )obs.:

TARA CILINDRO (g)

PESO SOLO SECO (g)

DENS. REAL GRÃOS

PESO E.A SECO(kn/m
3
)

0,95

0,720,72

133,90

0,95

22,0

0,72

71,40

630,0

22,0

0,95

240,0

22,0

0,95

16

19,16

60,47

50,44

133,90

102,90

31,95
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Amostra:

Referência :

CÁPSULA (n) ALTURA C.P (cm)

 TARA (g) VOLUME C.P (cm
3
)

PESO T. ÚMIDO (g)

PESO T. SECO (g)

PESO DE ÁGUA (g)

PESO SOLO SECO (g)

  UMIDADE (%)

UMIDADE MÉDIA (%)

Projeto :

Local : 2data :Município de Macuco figura :

    

13,20

180,06

391,6273,90 69,24

14,16

-

PERMEABILIDADE  ( cm/s )

AREA TUBO (cm2)

FATOR DE CORREÇÃO (Rt)

3

31,22

Interessado:

133,90

118,40

300,0

22,0

900,0

TEMPERATURA  (
 0

C)

600,0

32,51

TEMPO (s)

5

133,90

94,70

10,28

-

26,12

167,75

35,94

Índice de vazios 

17,64 18,30

88,51 82,62

11,2213,38

INICIAL

ENSAIO  DE  PERMEABILIDADE  -  CARGA  VARIÁVEL

31,62 C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 D

O
 E

N
S

A
IO ÁREA DO C.P (cm

2
)

8,80

116,1813,64

60,80

49,58

LEITURA

CARGA INICIAL (cm)

CARGA FINAL (cm)

4

133,90

103,40

4,10

6 25

DIÂMETRO DO C.P (cm)

PESO T. ÚMIDO (g)

14,61

56,26

25,97

50,94

26,27

D E T E R M I N A Ç Ã O   D E   U M I D A D E

FINAL

38

1

PERMEABILIDADE MÉDIA ( cm/s ) 1,83E-04

1,87E-04

0,95

0,72

2

1,79E-04 1,78E-04 1,96E-04 1,75E-04

22,0

Operador

Município de Macuco data:

Furo - SP-3 Prof.: _

   Amostra Indeformada ( Bloco )obs.:

TARA CILINDRO (g)

PESO SOLO SECO (g)

DENS. REAL GRÃOS

PESO E.A SECO(kN/m
3
)

0,95

0,720,72

133,90

113,60

420,0

22,0

0,95

0,72

0,95

22,0

0,72

600,0

22,0

0,95

C2

18,57

61,36

51,08

133,90

105,70

31,42

 

 



 

81 
 

Amostra:

Referência :

CÁPSULA (n) ALTURA C.P (cm)

 TARA (g) VOLUME C.P (cm
3
)

PESO T. ÚMIDO (g)

PESO T. SECO (g)

PESO DE ÁGUA (g)

PESO SOLO SECO (g)

  UMIDADE (%)

UMIDADE MÉDIA (%)

Projeto :

Local : 3data :Município de Macuco figura :

    

80,75

893,80

2460,80162,40 208,00

14,72

-

PERMEABILIDADE  ( cm/s )

AREA TUBO (cm2)

FATOR DE CORREÇÃO (Rt)

3

-529,22

Interessado:

133,90

133,10

2760,0

22,0

4800,0

TEMPERATURA  (
 0

C)

4320,0

-19,16

TEMPO (s)

5

133,90

132,60

107,37

-

27,32

1230,79

-18,41

Índice de vazios 

32,20 40,80

198,10 253,50

97,4345,50

INICIAL

ENSAIO  DE  PERMEABILIDADE  -  CARGA  VARIÁVEL

-560,39 C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 D

O
 E

N
S

A
IO ÁREA DO C.P (cm

2
)

10,16

820,4718,41

97,43

LEITURA

CARGA INICIAL (cm)

CARGA FINAL (cm)

4

133,90

131,70

10,14

170 169

DIÂMETRO DO C.P (cm)

PESO T. ÚMIDO (g)

35,70

130,20

27,42

167,20

27,21

D E T E R M I N A Ç Ã O   D E   U M I D A D E

FINAL

14

1

PERMEABILIDADE MÉDIA ( cm/s ) 1,92E-07

1,87E-07

0,95

0,72

2

1,43E-07 1,26E-07 3,30E-07 1,75E-07

22,0

Operador

Município de Macuco data:

Furo - SP-3 Prof.: _

   Amostra Compactada na Umidade Ótima.obs.:

TARA CILINDRO (g)

PESO SOLO SECO (g)

DENS. REAL GRÃOS

PESO E.A SECO(kN/m
3
)

0,95

0,720,72

133,90

131,90

10260,0

22,0

0,95

0,72

0,95

22,0

0,72

5400,0

22,0

0,95

16

19,16

107,37

133,90

132,70

-544,80

 

 

 


