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__________________________________1. INTRODUÇÃO 
 

As áreas contaminadas por disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos 

constituem-se grave problema sócio-ambiental. Isto se deve, principalmente, à falta ou 

dificuldades na aplicação de políticas específicas para essas áreas, possibilitando a ocorrência da 

contaminação do solo e das águas e, conseqüentemente, a disponibilidade de metais tóxicos ou 

compostos orgânicos na cadeia alimentar, gerando riscos ecológicos e para a saúde humana.  

O crescente processo de industrialização e crescimento populacional permitem o 

aumento do volume de resíduos sólidos urbanos produzidos diariamente, que precisam ser 

gerenciados. 

O gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos deve ser entendido como o 

conjunto articulado de ações normativas, operacionais, financeiras e de planejamento que um 

órgão público ou privado desenvolve, baseada em critérios sanitários, ambientais e econômicos, 

para coletar, segregar, tratar e dispor os resíduos. 

Dentre as ações de saneamento básico, entendidas fundamentalmente como de saúde 

pública, encontra-se o abastecimento de água, a coleta, tratamento e disposição dos esgotos e 

dos resíduos sólidos urbanos adequados (constituindo a limpeza pública), a drenagem urbana 

das águas pluviais e o controle de vetores de doenças. A limpeza pública é um dos serviços mais 

deficientes, sendo a disposição final de resíduos sólidos urbanos o componente da limpeza 

pública em situação crítica atualmente no Brasil. 

No Brasil, existem normas e leis relacionadas aos resíduos sólidos que podem 

direcionar os administradores públicos, observando a necessidade de legislação específica em 

alguns setores. A Política Nacional de Saneamento Básico, Lei Nº 11.445, de 5 de janeiro de 

2007, propõe uma visão integrada dos sistemas públicos de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, bem como o manejo das águas pluviais e resíduos sólidos. No que se 

refere aos resíduos sólidos, a lei não apresenta diretrizes específicas para os diferentes tipos de 

resíduos.  
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A falta de uma Política Nacional de Resíduos Sólidos exige integração entre os 

governos nacional, estadual e municipal, e os diversos setores da sociedade em busca da 

prevenção e minimização dos impactos negativos.  

Nos países considerados em desenvolvimento, entre eles o Brasil, a abordagem 

dominante à questão das áreas contaminadas ainda é negligênciada. Esta forma de abordagem 

caracteriza-se pelo não reconhecimento do problema e está vinculada, principalmente, às 

prioridades adotadas pelas jurisdições envolvidas. 

A recuperação dessas áreas degradadas tem sido uma das principais preocupações nos 

países industrializados, sobretudo nessas últimas décadas. Este fato decorre da conscientização e 

pressão das comunidades para alcançar melhor qualidade de vida; do levantamento do passivo 

ambiental para privatização de empresas estatais ou transações entre empresas privadas; das 

dificuldades de avaliação econômica na incorporação de conglomerados, e do avanço das 

pesquisas científicas sobre a disponibilidade e bioacumulação dos metais pesados e compostos 

orgânicos na cadeia alimentar. 

Diante deste quadro, alguns instrumentos de gestão vêm sendo empregados nas políticas 

corretivas de solos contaminados. Entre estas políticas destaca-se o programa de Gerenciamento 

de Áreas Contaminadas, desenvolvido pela Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Ambiental (CETESB), representando o Governo do Estado de São Paulo conveniada com a 

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit Gmbh (GTZ- Sociedade de Cooperação 

Técnica do governo da Alemanha), e tem como objetivo promover a cooperação técnica em 

projetos específicos dentro do tema “Áreas Contaminadas”, visando capacitar a CETESB para 

atuar no gerenciamento dessas áreas.  

Este programa já desenvolveu o Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas 

(CETESB, 2001c), que contêm a proposta para o Protocolo analítico de preparação de 

amostras de solos para determinação de metais (QUINÁGLIA, 2001) e os Valores 

orientadores para solos e águas subterrâneas no Estado de São Paulo (CETESB, 2001a). 

Infelizmente, as áreas de disposição final de resíduos sólidos ainda não são bem 

construídas e operadas, e as substâncias presentes nesses resíduos podem migrar e movimentar-

se pelo solo de sustentação do aterro e entorno deste, promovendo poluição e contaminação 

ambiental, afetando o ecossistema local e podendo comprometer a fauna e a flora, bem como a 

saúde da população. 

A proteção do meio ambiente contra as conseqüências adversas da disposição de 

resíduos é um importante problema da atualidade, e envolve questões relacionadas ao estudo 

ambiental, uma vez que deve levar em consideração a estabilidade dos locais usados para 

disposição dos resíduos e com a análise da migração de contaminantes, a partir dos locais onde 

os resíduos são dispostos, temas abordados neste estudo. 
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Segundo Tressoldi e Consoni (1998), no Brasil, os requisitos para a proteção do meio 

ambiente envolvem muitas atividades técnicas e metodológicas, incluindo: 

•Identificação e caracterização dos condicionantes geológicos, hidrogeológicos e 

geomorfológicos; 

•Escolha do local de disposição e execução das investigações geológicas e hidrogeológicas; 

•Definição e acompanhamento do monitoramento pré-operacional; 

•Definição dos dispositivos de contenção e de coleta dos percolados e das plumas de 

contaminação; 

•Definição dos tratamentos prévios dos resíduos, dos métodos e do projeto de disposição; 

•Implementação e acompanhamento do monitoramento operacional e pós-operacional. 

A seleção de novos locais para disposição e armazenamento de resíduos, aplicando 

critérios geológicos, hidrogeológicos e geotécnicos, não soluciona os problemas de disposições 

já efetuadas, normalmente sem considerar qualquer critério e responsáveis por muitos dos 

impactos negativos, requerendo a implementação de medidas de remediação ou recuperação. 

Assim, os trabalhos para a remediação de áreas contaminadas por resíduos devem, 

necessariamente, passar pela etapa inicial de diagnóstico, quando são coletadas informações 

sobre o meio ambiente atingido e sobre as características da contaminação. Após a avaliação de 

impactos baseada em indicadores ou fatores ambientais, também são conduzidas investigações e 

monitoramento detalhados, para caracterizar e quantificar os impactos, e efetuar o estudo das 

alternativas de remediação. 

Segundo Davies e Campanella (1995), a investigação ou caracterização geoambiental 

refere-se a uma representação sub e superficial do terreno, indicando de forma aproximada as 

suas condições in situ. Esta representação é geralmente obtida a partir de um programa de 

investigação que inclui tanto o reconhecimento superficial como o subsuperficial do terreno em 

questão. 

No Brasil, estudos referentes a contaminação do solo por lixiviados em locais de 

disposição de resíduos sólidos urbanos não são freqüentes. Portanto, é necessário, no atual 

estágio de conhecimento, a obtenção de valores de referência para a avaliação da presença de 

contaminantes em diferentes tipos de solos, o que representa um grande desafio no Brasil, pela 

sua extensão e variedade de tipos de solos existentes. 

As características dos lixiviados variam de acordo com características da população, do 

local e também do tempo de exposição. Em função de suas características, podem apresentar 

risco efetivo ou potencial à saúde humana, ou gerar impactos aos meios físico, biótico e sócio-

econômico, exigindo cuidados especiais quanto ao manuseio, acondicionamento, coleta, 

transporte e disposição final. 
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De modo geral, a composição química dos lixiviados varia muito dependendo da idade 

do aterro sanitário, onde apresentam altos valores de Demanda Química de Oxigênio (DQO), 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5), nutrientes e baixos valores de potencial 

Hidrogeniônico (pH) e metais pesados. Os metais pesados necessitam maior atenção, pois 

apresentam elevado grau de periculosidade pelo seu efeito acumulativo, principalmente no que 

se refere a saúde humana.  

A maioria dos metais pesados ocorre naturalmente no solo em baixas concentrações e 

em formas não prontamente disponíveis para as plantas e organismos vivos (RESENDE et al., 

1997). Entretanto, com a intensificação dos processos de produção agrícola e a utilização 

maciça de insumos industrializados e, mais recentemente, com a utilização dos resíduos e 

subprodutos de processos industriais na agricultura, tem-se observado o aumento da 

concentração de metais pesados nos solos.  

A poluição do solo por metais pesados está ligada a processos de acúmulo e transporte 

dessas espécies que dependem, em grande parte, das suas interações com a fase sólida do 

sistema. Esta interação é bastante complexa, envolvendo reações de adsorção e dessorção, 

precipitação e dissolução, complexação e oxirredução, tanto com a fase inorgânica quanto com 

a orgânica dos mesmos. Atributos do solo, tais como acidez, teor de matéria orgânica, presença 

de óxidos de Fe, Al ou Mn, conteúdo de argila e húmus, potencial redox são responsáveis pelo 

comportamento e a disponibilidade de metais pesados no solo.  

O movimento dos metais pesados no solo tem sido objeto de numerosas pesquisas, 

sendo abordado aqui neste estudo também. Os estudos têm demonstrado que os metais Pb, Cr e 

Cu apresentam baixa mobilidade, acumulando-se na superfície dos solos contaminados, 

enquanto Zn, Mn, Ni e, principalmente, Cd são relativamente mais móveis, apresentando maior 

risco de contaminação da água subterrânea (SHEPPARD e THIBAULT, 1992).  

No Brasil, embora haja uma quantia considerável de informação sobre metais pesados 

como micronutrientes, trabalhos sobre a mobilidade deles em locais de disposição de resíduos 

sólidos são poucos. 

Para tal, este estudo seguiu recomendações do Manual de Gerenciamento de Áreas 

Contaminadas (CETESB, 2001c). Inicialmente, buscou-se levantar as características do meio 

físico e antrópico da área, o histórico do empreendimento, a identificação e avaliação das áreas 

potencialmente contaminadas e a investigação confirmatória da contaminação, por meio da 

identificação das fontes, vias e mecanismos de transformação e transferência dos poluentes no 

sistema solo-água do Aterro Sanitário. 

Com base no exposto, as hipóteses deste estudo foram: (1) o solo do aterro sanitário tem 

capacidade intrínseca de reter os contaminantes oriundos da movimentação do lixiviado e (2) a 

qualidade do solo no entorno do aterro não está sendo alterada. 
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____________________________________2. OBJETIVOS 
 

O objetivo geral deste estudo foi investigar o comportamento dos contaminantes 

presentes no lixiviado ao percolar em solo coletado na área do Aterro Sanitário de São Carlos e, 

também, os processos de atenuação natural promovidos pelo solo a partir de estudos de 

percolação em colunas. 

 
Objetivos específicos: 

- Examinar e avaliar as características físicas, químicas, biológicas, geológicas e mineralógicas 

do solo que possibilitam a atenuação dos contaminantes no lixiviado; 

- Determinar as interações físico químicas entre o lixiviado e o solo; 

- Analisar a vulnerabilidade a que o solo e águas subterrâneas estão sujeitas no caso da migração 

de lixiviado; 

- Identificar a existência de contaminação do solo e de águas subterrâneas e superficiais através 

de sondagens a trado, coleta de água em poços e córregos do entorno do aterro sanitário. 
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_________________________3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

3.1. Resíduos Sólidos Domiciliares 
 

A composição dos resíduos sólidos domiciliares é extremamente variável e complexa, 

principalmente em função dos hábitos culturais, sociais e da situação econômica de cada 

aglomerado populacional, seja ele representado por um núcleo de favelas, um povoado, um 

bairro, uma cidade ou uma grande metrópole. 

Pode-se dividir sua composição em qualitativa e quantitativa e, segundo Schalch (1984), 

essa divisão pode contribuir muito para o estudo do aproveitamento ou biodegradabilidade de 

alguns de seus componentes. 

No Brasil, os resíduos sólidos seguem os critérios estabelecidos pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a qual apresenta uma relação de normas: NBR 10004 

(2004) Resíduos Sólidos – Classificação; NBR 10005 (2004) Procedimento para obtenção de 

extrato lixiviado de resíduos sólidos; NBR 10006 (2004) Procedimento para obtenção de extrato 

solubilizado de resíduos sólidos; NBR 10007 (2004) Amostragem de resíduos sólidos; NBR 

8419 (1992) Projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos, entre outras. 

A NBR 10004 (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 e 

economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível (p.1). 

Os resíduos sólidos urbanos (RSU) são definidos pela NBR 8419 (ABNT, 1992) como 

os “resíduos gerados num aglomerado urbano, excetuados os resíduos industriais perigosos, 

hospitalares sépticos e de aeroportos e portos”. 
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Através da NBR 10004 (ABNT, 2004), a ABNT classifica os resíduos sólidos conforme 

seu grau de periculosidade:  

Resíduos Classe I – Perigosos (tóxicos, corrosivos, inflamáveis, reativos ou patogênicos) 

Resíduos Classe II – Não Perigosos 

Resíduos Classe II A - Não Inertes (Resíduo Sólido Domiciliar) e,  

Resíduos Classe II B – Inertes (Resíduos de Construção Civil)  

Os resíduos radioativos possuem legislação específica, não se enquadrando nesta 

classificação, pois o gerenciamento dos mesmos é de responsabilidade exclusiva da Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (CNEN). 

Os resíduos sólidos podem ser classificados conforme a fonte de acordo com Schalch 

(1992), em: 

a) Resíduos urbanos: fazem parte desta categoria os resíduos domiciliares, produzidos nas 

residências; o comercial, proveniente de estabelecimentos como escritórios, lojas e hotéis; os de 

varrição e de serviços, como feiras livres, capinação e poda; 

b) Resíduos industriais (tóxicos e perigosos): gerados pelas indústrias de processamento. Por 

pertencerem a uma área complexa os resíduos devem ser estudados caso a caso, para que se 

possa obter uma solução técnica e economicamente adequada; 

c) Resíduos de serviços de saúde: gerados em serviço prestador de assistência médica, sanitária 

ou estabelecimentos congêneres, podendo ser provenientes de farmácias, hospitais, unidades 

ambulatoriais de saúde, clínicas médicas e veterinárias, consultórios médicos e odontológicos, 

laboratórios de análises clínicas e patologias, instituições de ensino e pesquisa médica, bancos 

de sangue e outros; 

d) Resíduos radioativos: provenientes do aproveitamento de combustíveis nucleares;  

e) Resíduos agrícolas: correspondem aos vasilhames descartados pelo uso de agrotóxicos.  

 

3.2. Disposição final 
 

A destinação final adequada e satisfatória dos resíduos sólidos é um desafio para 

administrações públicas, pois esses podem poluir e contaminar os solos e os corpos de 

água superficiais e subterrâneos, comprometendo severamente a saúde pública. Dentres 

as formas de disposição de resíduos sólidos urbanos a melhor forma de dispô-los no 

solo é através do método definido como Aterro Sanitário. 
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3.2.1. Aterro sanitário 
 

O aterro sanitário é uma obra de engenharia que deve atender alguns cuidados especiais 

e técnicas específicas, como a seleção da área mais adequada dentro do território municipal, o 

preparo do local até o início de sua operação e monitoramento, tratamento dos efluentes líquidos 

e gasosos gerados pelos resíduos, compactação da massa de resíduos, e o recobrimento diário 

com terra (LIMA, 2003).  

Poucos municípios brasileiros possuem aterros sanitários recomendados pelos órgãos 

ambientais e pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). No Brasil, os projetos 

para implantação de aterros sanitários devem seguir as especificações técnicas da NBR 8419 

(ABNT, 1992), segundo a qual: 

 
aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos, consiste na técnica de 

disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos ou riscos 

à saúde pública e à segurança, minimizando os impactos ambientais, método 

este que utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos à 

menor área possível e reduzi-los ao menor volume permissível, cobrindo-os 

com uma camada de terra na conclusão de cada jornada de trabalho a 

intervalos menores se for necessário. 

 
Os critérios de engenharia utilizados na construção de um aterro sanitário materializam-

se no projeto de sistemas de drenagem periférica e superficial para afastamento de águas de 

chuva, de drenagem de fundo para a coleta de percolado, de sistema de tratamento para o 

percolado drenado, de drenagem e queima dos gases gerados durante o processo de 

bioestabilização da matéria orgânica (BIDONE e POVINELLI, 1999) como na Figura 1. 

 

 

Figura 1 – Aterro Sanitário. 
Fonte: IPT/CEMPRE (2000). 
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No Brasil o número de municípios que dispõe adequadamente os seus resíduos em 

aterros sanitários é minoria. Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico do IBGE 

(2002), somente cerca de 36,2% dos resíduos sólidos gerados nas cidades brasileiras vão para 

aterros sanitários, ou seja, a maior parte dos resíduos sólidos urbanos (58,3%) vai para aterros 

controlados e lixões. A Tabela 1 apresenta alguns dos resultados da Pesquisa Nacional de 

Saneamento Básico realizada no ano 2000. 

 

 
Tabela 1 – Quantidade diária de lixo coletado, por unidade de destino final do lixo 
coletado, segundo as Grandes Regiões no ano 2000. 

Quantidade diária de lixo coletado (t/dia) 

Região Unidade de destino 
final do lixo coletado 

Norte Nordeste Centro-
Oeste Sul Sudeste 

Brasil 
t/dia (%) 

Vazadouro a céu 
aberto (lixão) 6 279,0 20 043,5 3 131,0 5 112,3 13 755,9 48 321,7 (21,15) 

Vazadouro em áreas 
alagadas 56,3 45,0 8,0 36,7 86,6 232,6 (0,10) 

Aterro controlado 3 133,9 6 071,9 4 684,4 4 833,9 65 851,4 84 575,5 (37,03) 
Aterro sanitário 1 468,8 15 030,1 5 553,1 8 046,0 52 542,3 82 640,3 (36,18) 
Estação de 
compostagem 5,0 74,0 685,6 347,2 5 437,9 6 549,7 (2,87) 

Estação de triagem - 92,5 77,0 832,6 1 262,9 2 265,0 (0,99) 
Incineração 8,1 22,4 26,0 30,1 945,2 1 031,8 (0,45) 
Locais não-fixos 95,6 128,4 104,9 119,9 781,4 1 230,2 (0,54) 
Outra 20,4 50,0 26,5 516,1 953,2 1 566,2 (0,69) 

TOTAL 11 067,1 41 557,8 14 296,5 19 874,8 141 616,8 228 413,0 (100) 

Fonte: Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, IBGE (2002). 
 

No Estado de São Paulo, nos últimos 9 anos houve uma melhora da situação dos locais 

de disposição e tratamento de resíduos sólidos domiciliares, mas observa-se a necessidade de 

manter os esforços para melhorar as condições de disposição dos resíduos sólidos domiciliares, 

uma vez que ainda existem muitos municípios dispondo seus resíduos de forma inadequada 

(CETESB, 2005).  

Segundo Jucá (2003), os aterros sanitários representam, com algumas poucas exceções, 

a principal destinação final dos resíduos sólidos. No Brasil já existe um enorme número de 

aterros sanitários, principalmente nas regiões Sudeste e Sul. Por outro lado nas demais regiões 

os aterros sanitários são praticamente inexistentes. Isto pode ser explicado pelos altos custos de 

operação de um aterro sanitário, que pressupõe tratamento adequado de líquidos e gases 

efluentes, além dos cuidados previstos nas normas técnicas. 

Este método de disposição de resíduos sólidos apresenta algumas vantagens: evita a 

disposição de qualquer tipo de resíduo; recupera áreas topograficamente inutilizadas; controla a 
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proliferação de vetores; possibilita o uso de equipamentos e máquinas de serviços de 

terraplanagem; possibilita a disposição de lodos provenientes de estações de tratamento de 

esgoto; evita altos investimentos para sua construção (comparados aos necessários para 

implantação das usinas de compostagem ou instalações de incineração) entre outros fatores. 

Como desvantagens, apresenta: necessidade de grandes áreas distantes da área urbana, (o que 

acarreta despesas com transporte); desvalorização imobiliária do terreno; produção de chorume; 

necessidade de um longo período de tempo para estabilização dos resíduos no aterro; produção 

de ruídos e poeira durante a execução e operação do aterro (SCHALCH et al., 2000), entre 

outros.  

Alguns dos problemas relacionados aos aterros sanitários são a falta de áreas adequadas 

para a implantação e o esgotamento da vida útil dos aterros em operação, em função da escassez 

de espaço, devido ao aumento da produção de resíduos sólidos e das exigências ambientais para 

a construção de novos aterros. Em relação ao tempo de duração de um aterro sanitário este deve 

ser estimado conforme sua capacidade de confinamento e o volume de resíduos para ele 

encaminhado, sendo que a NBR 13.896 (ABNT, 1997) recomenda a construção de aterros com 

vida útil mínima de 10 anos. 

Existem normas que estabelecem restrições para a disposição dos resíduos sólidos em 

aterros sanitários, conforme a classificação de cada resíduo, a fim de prolongar a vida útil da 

área e proteger a saúde humana e o ambiente (ROGERS e TIBBEN-LEMBKE, 1998). 

Para a implantação de aterro de resíduos sólidos há a necessidade de se elaborar um 

projeto, que deve conter os seguintes estudos: caracterização e classificação dos resíduos e 

caracterização do local destinado à implantação do aterro (geográfica, topográfica, 

hidrogeológica e climatológica). É recomendável ainda a adoção de barreiras para evitar a 

liberação de poluentes ao ambiente, as quais podem ser associadas desde a escolha da área, 

como hidrogeologia favorável, isolamento em relação a aqüíferos aproveitáveis, colocação de 

camadas impermeabilizantes e sistemas de coleta e tratamento de lixiviados (SCHALCH et al., 

2000). 

Para evitar a poluição e contaminação dos recursos hídricos, o projeto de aterros de 

resíduos sólidos deve obedecer as seguintes normas da ABNT: 

• NBR 13896 (1997) – Aterros de resíduos não perigosos - Critérios para projeto, 

implantação e operação: 

• NBR 8419 – Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos 

– Procedimento; 

• NBR 10004 – Amostragem de resíduos – Classificação; 

• NBR 10007 – Líquidos livres – Verificação em amostra de resíduos – Método de ensaio; 

• NBR 13895 – Construção de poços de monitoramento e amostragem – Procedimento. 
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A Norma NBR 13896 (ABNT, 1997) apresenta várias definições que devem ser levadas 

em consideração no projeto de um aterro sanitário, tais como: chuva de pico de cinco anos; 

coeficiente de permeabilidade; impermeabilização; monitoramento de gases; plano de 

emergência; plano de fechamento; entre outros. A adequada localização de aterros sanitários de 

resíduos sólidos não perigosos deve ser de tal maneira que: 

a) O impacto ambiental a ser causado pelo aterro seja minimizado; 

b) A aceitação da instalação pela população seja maximizada; 

c) Esteja de acordo com o zoneamento da região; 

d) Possa ser utilizado por um longo espaço de tempo, necessitando apenas de um mínimo de 

obras para início da operação. 

Para atender essas condições mínimas, é preciso que diversas considerações técnicas 

sejam estabelecidas (NBR 13896/1997): 

a) Topografia – recomendam-se locais com declividade superior a 1% e inferior a 30%; 

b) Geologia e tipos de solos – considera-se desejável no local, um depósito natural extenso e 

homogêneo de materiais com coeficiente de permeabilidade inferior a 10-6 cm/s e uma zona não 

saturada com espessura superior a 3,0 m; 

c) Recursos Hídricos – deve ser localizado a uma distância mínima de 200 m de qualquer 

coleção hídrica ou curso de água; 

d) Acessos – fator de relevância, uma vez que serão utilizados não somente na construção mas 

na utilização do aterro; 

e) Tamanho disponível e vida útil – fatores inter-relacionados recomendando-se a construção de 

aterros com vida útil mínima de 10 anos; 

f) Distância mínima a núcleos populacionais – recomenda-se que esta distância seja superior a 

500 m. 

Além destas condições, também deverá ser levada em consideração a área escolhida, de 

maneira que obedeça obrigatoriamente aos seguintes critérios (NBR 13896/1997): 

1. o aterro não deve ser executado em áreas sujeitas a inundações em períodos de recorrência de 

100 anos; 

2. entre o nível inferior do aterro e o mais alto nível do lençol freático deve haver uma camada 

natural de espessura mínima de 1,50 m de solo insaturado; 

3. o aterro deve ser construído em áreas onde haja predominância no subsolo de material com 

coeficiente de permeabilidade inferior a 5 x 10-5 cm/s; 

4. os aterros só podem ser construídos em áreas de uso conforme a legislação local de uso de 

solo. 

Apesar da disposição de resíduos sólidos urbanos em aterros ser uma forma de disposição 

final mundialmente aceita, há uma tendência mundial em reduzir o volume de resíduos 

aterrados, devido à escassez cada vez maior de áreas para implantação de aterros sanitários, 
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além do descontentamento da população vizinha ao aterro, e ao risco de contaminação do meio 

ambiente. Para reduzir o volume de resíduos aterrados, deve-se intensificar os programas de 

coleta seletiva, separando-se a maior parcela possível de resíduos que podem ser reciclados 

além da separação da matéria orgânica para compostagem, devendo-se aterrar somente aqueles 

considerados resíduos últimos, ou seja, que não podem ser reciclados ou que são rejeitos das 

técnicas de reciclagem ou compostagem (CONTRERA, 2008). 

 

3.2.1.1. Camada de impermeabilização de Aterros Sanitários 
 

A base e as laterais de Aterros Sanitários atuam como barreiras, potanto faz-se 

necessário que esta seja impermeabilizada, isolando os resíduos e protegendo a base do aterro, 

evitando-se a contaminação dos corpos hídricos superficiais, subterrâneos e aqüíferos, pela 

migração de lixiviados e/ou biogás (QIAN et al, 2002). 

A impermeabilização é definida pela NBR 13896 (1997) como a “deposição de camadas 

de materiais artificiais ou naturais, que impeça ou reduza substancialmente a infiltração de água 

no solo dos líquidos percolados, através da massa de resíduos”. Esta norma recomenda que “é 

desejável a existência, no local a ser implantado o aterro sanitário, de um depósito natural 

extenso e homogêneo de materiais com coeficiente de permeabilidade inferior a 10-6 cm/s e uma 

zona não saturada com espessura superior a 3,0 m”; em outro ponto define que “entre a 

superfície inferior do aterro e o mais alto nível do lençol freático deve haver uma camada 

natural de espessura mínima de 1,50 m de solo insaturado”. Recomenda também que “sempre 

que as condições hidrogeológicas do local não atenderem às especificações citadas deve ser 

implantada uma camada impermeabilizante”. 

Deve ser iniciada logo após a conclusão da remoção da camada de solo superficial da 

área operacional, o qual consiste na colocação de manta de polietileno de alta densidade 

(PEAD) ou de uma camada de solo argiloso com coeficiente de permeabilidade inferior a 10-6 

cm/s (IBAM, 2001). 

Para o emprego de revestimentos minerais, segundo Gomes (2003), as técnicas de 

controle de qualidade enfocam três componentes cruciais: utilizar materiais apropriados na 

construção do revestimento; dispor e compactar os materiais adequadamente; garantir que a 

camada esteja adequadamente protegida de possíveis danos. 

Ainda segundo Gomes (2003), os requerimentos recomendados para alcançar a 

condutividade hidráulica (k) menor ou igual a 10–7 cm/s são porcentagem de finos: ≥ 20%, 

ideal: ≥ 30%; porcentagem de pedregulhos ≤ 30%;  índice de plasticidade: ≥ 7%, ideal: ≥ 10%; 

tamanho máximo de partícula: ≤ 50mm, ideal: ≤ 25mm. 
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O solo deve ser compactado em camadas com espessura não superior a 30 cm, mas 

idealmente de 20 cm. Antes de lançar a próxima camada de solo, a superfície compactada deve 

ser escarificada para evitar a formação de zonas preferenciais de fluxo entre as camadas. Após a 

compactação, o solo deve ser protegido do ressecamento superficial, que pode causar fissuras. 

Para tanto, pode-se cobri-lo temporariamente o solo com uma lona plástica ou molhar 

periodicamente a área. 

Em aterros de RSU emprega-se geomembranas , também denominadas de membranas 

sintéticas, na composição de estruturas de base e cobertura como elemento de 

impermeabilização. Em geral, elas são sobrepostas a uma camada de solo compactado, com 

espessura mínima de 60 cm e k <10-7 cm/s. Em caso de dano na geomembrana, o solo impede o 

vazamento do líquido. Por outro lado, a presença da geomembrana reduz a exposição do solo ao 

lixiviado (GOMES, 2003). 

 

3.2.1.2. Camada de cobertura 

 

O sistema de cobertura de RSU tem a função de eliminar a proliferação de vetores; 

diminuir a taxa de formação de percolados; reduzir a exalação de odores; impedir a catação; 

permitir o tráfego de veículos sobre o aterro; eliminar a queima de resíduos e a saída 

descontrolada do biogás. Entre outras características, o sistema de cobertura final deverá ser 

resistente a processos erosivos e ser adequado à futura utilização da área (IPT, 2000). 

A NBR 13896 (1997) refere-se ao sistema de cobertura final como o responsável pela 

minimização da infiltração de água na célula, devendo exigir pouca manutenção, não estar 

sujeito à erosão, acomodar assentamento sem fratura e possuir um coeficiente de 

permeabilidade inferior ao solo natural da área do aterro. 

A cobertura diária é realizada ao fim de cada jornada de trabalho (0,20 m de espessura 

de solo) e a cobertura intermediária é necessária naqueles locais onde a superfície de disposição 

ficará inativa por períodos mais prolongados (aproximadamente um mês), aguardando, por 

exemplo, a conclusão de um patamar para início do seguinte (GOMES, 2003). 

 

3.3. Biodegradação de Resíduos Orgânicos em Aterros Sanitários 
 

 O Estado de São Paulo, com mais de 40 milhões de habitantes distribuídos em 645 

municípios, gera aproximadamente 28.397 toneladas por dia de RSD, segundo o Inventário 

Estadual de Resíduos Sólidos Domiciliares de 2006 (CETESB, 2007).  
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Estima-se que no município mais populoso do país, São Paulo, gera 15 mil toneladas 

por dia de resíduos sólidos, segundo SEADE (2008). De uma forma geral, cerca de 50% dos 

RSU no Brasil é composto por matéria orgânica (BIDONE e POVINELLI, 1999).  

A caracterização dos resíduos sólidos é uma das primeiras etapas no estudo de seu 

tratamento, de forma que assim serão conhecidos os principais processos e fatores envolvidos. 

Gomes (1989) caracterizou o lixo da cidade de São Carlos observando que a maior parte da 

fração do resíduo produzido é passível de degradação biológica, correspondentes à 56,7% de 

matéria orgânica putrescível e 21,3% de papel e papelão. Frésca (2007) também promoveu 

caracterização destes resíduos, observando que a porcentagem de material passível a degradação 

biológica correspondeu a 59,08 % de matéria orgânica putrescível e 6,44% de papel e papelão. 

As caracterizações dos resíduos que são depositados e aterrados no aterro sanitário de São 

Carlos-SP, realizadas por Gomes (1989) e Frésca (2007), estão apresentadas na Tabela 2 a 

seguir: 

Observa-se, portanto, considerando-se essas caracterizações, que a maior parte da fração 

do lixo de São Carlos-SP é passível de degradação biológica, correspondentes à matéria 

orgânica putrescível e papel e papelão, isto é, pelo menos 65% do total do lixo gerado. Assim, 

segundo Schalch (1992), a formação de lixiviados é praticamente inevitável, quando a maior 

parte dos resíduos depositados em um aterro sanitário é composta por matéria orgânica. 

 
Tabela 2 – Composição física dos resíduos sólidos depositados e aterrados no aterro sanitário da 
cidade de São Carlos. 

Porcentagem Média em Massa (base úmida) COMPONENTE 
GOMES ( 1989) *              FRÉSCA (2007) 

Matéria Orgânica Putrescível 
Papel e papelão 

Plástico 
Metal 
Trapos 

Madeira, couro, borracha 
Vidro 

TetraPack 
Inertes 

Rejeitos/outros 

56,7 
21,3 
8,5 
5,4 
3,4 
2,3 
1,4 
- 

1,3 
- 

59,08 
6,44 

10,47 
1,31 

- 
- 

1,67 
0,94 

- 
20,09 

TOTAL                                        100                                             100 
*Peso específico 36,40 kg/m3 e Teor de umidade médio = 46,4%. 

 

O estudo da biodegradação dos resíduos e o monitoramento de alguns parâmetros em 

aterros sanitários levam à conclusão que a estabilização da matéria orgânica passa por diversas 

fases no interior de um aterro sanitário, o que levou ao surgimento de vários modelos que 
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representam este fato. Pohland e Gould (1986)1 apud Schalch (1992) apresentaram um modelo 

com cinco fases de estabilização da matéria orgânica, como ilustrado na Figura 2. 

 
Figura 2 – Variação de parâmetros selecionados, indicadores das fases de estabilização da 
matéria orgânica em um aterro sanitário.Fonte: Pohland e Gould (1986), apud Schalch (1992). 

 

 As atividades em um aterro sanitário são iniciadas com a fase 1 – de ajustamento, na 

qual fica acumulada uma umidade suficiente, o que favorece a realização das reações que 

iniciam a produção de gás e lixiviados. Daí em diante, a ação microbiana estimula o 

prosseguimento da conversão dos resíduos e a estabilização com várias fases sucessivas, cada 

uma variando em intensidade e duração, de acordo com as condições operacionais 

predominantes. 

À fase de adaptação inicial é seguida pela fase 2 – de transição, quando a capacidade 

de campo, que é o limite máximo que um resíduo pode reter umidade, é alcançada e a formação 

do gás e dos lixiviados refletem a passagem da condição aeróbia para a condição anóxica ou 

anaeróbia. 

A fase 3 – formação de ácidos, define a predominância da formação de ácidos voláteis 

totais, com um decréscimo nos valores do pH, elevação da concentração da DQO dos lixiviados 

e aumento da mobilidade das espécies iônicas. 

A fase 4 – fermentação metanogênica, é acompanhada por uma produção adicional e 

conversão dos compostos intermediários em metano e excesso de dióxido de carbono, além da 

redução da intensidade de formação de lixiviados, aumento dos valores do pH, abaixamento do 

potencial de oxidação-redução e uma acelerada complexação e redução das espécies iônicas. 

A fase 5 – maturação final, ocorre quando os nutrientes tornam-se escassos. Uma 

menor quantidade de substratos disponíveis são degradados, a produção de gás decresce e tanto 

os constituintes orgânicos como inorgânicos dos lixiviados apresentam condição de pós-

estabilização. 

                                                 
1 POHLAND e GOULD (1986) Co-disposal of municipal refuse and industrial waste sludge in 

landfills. Water Science Technology, v.18, n.12, p.177-192. 
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3.4. Líquidos Percolados ou Lixiviados 
 

O chorume é um liquido oriundo do processo de decomposição de resíduos orgânicos 

em locais de disposição de resíduos sólidos, formado pela digestão da matéria orgânica sólida, e  

pela ação de exo-enzimas produzidas pelas bactérias. A função dessas enzimas é solubilizar a 

matéria orgânica para que possa ser assimilada pelas células bacterianas. A água das chuvas, 

que cai sobre o aterro percolam através dos resíduos e carreiam o chorume e a matéria orgânica, 

dando origem ao percolado ou lixiviado, que pode causar sérios problemas ambientais. A alta 

carga orgânica e a complexa composição desse líquido podem comprometer por muito tempo a 

qualidade de um manancial, seja através do deflúvio para corpos de água superficiais, ou através 

da infiltração em lençóis subterrâneos (COSTA LEITE et al., 19822, apud SCHALCH, 1984). A 

NBR 8419 (ABNT, 1992) define chorume como “líquido produzido pela decomposição de 

substâncias contidas nos resíduos sólidos, que tem como cacarcterísticas a cor escura, o mau 

cheiro e a elevada DBO”. 

A ABNT, através da NBR 8419 (1992), define percolado como o líquido que passou 

através de um meio poroso, e sumeiro ou chorume como o líquido produzido pela 

decomposição de substâncias contidas nos resíduos sólidos, que tem como características a cor 

escura, o mau cheiro e a elevada demanda bioquímica de oxigênio (DBO). O termo lixiviado é 

empregado pela comunidade científica como sinônimo de percolado.  

Geralmente os lixiviados seguem um caminho preferencial pelo subsolo, no sentido 

descendente por força da gravidade, mas nem sempre atingem a água subterrânea. Os lixiviados 

ocupam espaços vazios (ou poros) presentes na fase sólida do solo, conforme observado por 

Schalch (1992). 

O lixiviado é formado pela mistura do chorume às águas de chuva (BIDONE e 

POVINELLI, 1999). Esta mistura pode ocorrer de diversas formas: após a precipitação, quando 

o chorume formado na superfície dos aterros ou lixões por capilaridade (movimento ascendente 

provocado pelo balanço hídrico ou pela compactação dos resíduos sólidos), se mistura às águas 

pluviais; aos cursos de água; e/ou as águas subterrâneas; entre outras. Segundo a NBR 8419 

(ABNT, 1992), lixiviação é o “deslocamento ou arraste, por meio líquido, de certas substâncias 

contidas nos resíduos sólidos urbanos”. 

O volume e a intensidade com que os lixiviados são produzidos dependem das 

atividades físicas, químicas e biológicas do aterro que o gera. A produção é freqüentemente 

observada dentro de poucos meses após o início da operação do aterro, quando a capacidade de 

campo do aterro é excedida e o resíduo satura-se com água. A taxa de saturação dependerá da 

presença ou ausência de cobertura, do material de cobertura, da composição do lixo, do grau de 

                                                 
2 COSTA LEITE et al., (1982) Avaliação da produção de percolado do lixo e da capacidade filtrante 

de aterros sanitários. Revista Engenharia Sanitária, 21 (01), p.90-99. 
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compactação, das condições climáticas e da umidade inicial do resíduo (MARIS et al., 19873, 

SENIOR et al., 19874, apud CLARETO, 1997). 

Desta forma, determinar o volume de lixiviado gerado no aterro não é uma tarefa fácil, 

visto que as características e o volume gerado são específicos e particulares para cada aterro. 

Assim vários pesquisadores vêm estimando a produção do percolado com aplicação de modelos 

matemáticos. Segundo Silva (2002) esta ferramenta ainda apresenta imprecisões, decorrentes da 

diferença dos cenários para a aplicação do modelo e do grande número de variáveis envolvidas. 

A composição química dos lixiviados varia muito dependendo da idade do aterro 

sanitário. Análises de lixiviados, coletados durante a fase ácida da decomposição, mostram altos 

valores de DQO, DBO5, nutrientes e metais pesados, e baixos valores de pH. Por outro lado, 

lixiviados coletados durante a fase de fermentação metanogênica, apresentam valores de pH que 

podem estar na faixa de 6,5 a 7,5 e valores de DQO, DBO5, e nutrientes, significativamente 

menores que os da fase ácida. Da mesma, forma as concentrações de metais pesados também 

são bem menores, porque a maioria dos metais são menos solúveis em pH aproximadamente 

neutro. O pH dos lixiviados não depende somente da concentração dos ácidos presentes, mas 

também da pressão parcial do CO2 do gás do aterro que está em contato com o percolado 

(TCHOBANOGLOUS et al., 1993). 

A biodegradabilidade dos lixiviados varia com a idade do aterro. Essa mudança pode ser 

verificada através da relação DBO5/DQO. Inicialmente, as razões são maiores ou iguais a 0,5, e 

razões na faixa de 0,4 a 0,6 são tomadas como uma indicação de que a matéria orgânica 

presente no lixiviado é facilmente biodegradável. Em aterros sanitários “velhos”, a razão 

DBO5/DQO está freqüentemente na faixa de 0,05 a 0,2. Essa razão cai, porque os lixiviados de 

aterros sanitários “velhos” contém tipicamente ácidos húmico e fúvico, que não são facilmente 

biodegradáveis (TCHOBANOGLOUS et al., 1993). 

Andreottola et al.5, (1.990) apud Christensen et al., (1992) apresentam faixas de 

concentração para os principais parâmetros de percolados de aterros sanitários. A Tabela 3 

apresenta essas faixas de concentração, que tiveram como base o estudo das características dos 

percolados de mais de 70 aterros sanitários situados na Europa e Estados Unidos. Nota-se pela 

tabela que o autor não menciona os sólidos, quando reúne as faixas de concentração dos 

principais parâmetros de percolados de aterros sanitários. 

 

                                                 
3 MARIS et al., (1987) Leachate treatment with particular reference to aerated lagoons. Water 

Polution Controll, p. 521-525. 
4 SENIOR et al., (1987) Landfill biotechnology. In: WISE, D.L. (ed.) Bioenvironmental systems. Flórida: 

CRC Press, v.2, p. 17-65. 
5 ANDREOTTOLA, G., CANNAS, P. e COSSU, R. (1.990). Overview on landfill leachate quality. 
CISA, Environmental Sanitary Engineering Centre, Technical Note No. 3. 
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Tabela 3 –  Faixas de concentração dos principais parâmetros de percolados de aterros 
sanitários. 

 
Parâmetro Unidade Faixa 

DQO mg/L 150 – 100.000 
DBO5 mg/L 100 – 90.000 
pH - 5,3 – 8,5 
Alcalinidade mg CaCO3/L 300 – 11.500 
Dureza mg CaCO3/L 500 – 8.900 
NH4 mg/L 1 – 1.500 
Norg mg/L 1 – 2.000 
Ntot mg/L 50 – 5.000 
NO3 mg/L 0,1 – 50 
NO2 mg/L 0 – 25 
Ptot mg/L 0,1 – 30 
PO4 mg/L 0,3 – 25 
Ca mg/L 10 – 2.500 
Mg mg/L 50 – 1.150 
Na mg/L 50 – 4.000 
K mg/L 10 – 2.500 
SO4 mg/L 10 – 1.200 
Cl mg/L 30 – 4.000 
Fe mg/L 0,4 – 2.200 
Zn mg/L 0,05 – 170 
Mn mg/L 0,4 – 50 
CN mg/L 0,04 – 90 
Fenol mg/L 0,04 – 44 
As µg/L 5 – 1.600 
Cd µg/L 0,5 – 140 
Co µg/L 4 – 950 
Ni µg/L 20 – 2.050 
Pb µg/L 8 – 1.020 
Cr µg/L 30 – 1.600 
Cu µg/L 4 – 1.400 
Hg µg/L 0,2 – 50 

Fonte: Andreottola et al., (1.990) apud Christensen et al., (1992) 
 

 Em consequência da variabilidade das características dos lixiviados, projetos de 

sistemas de tratamento desses líquidos torna-se bastante complicado (TCHOBANOGLOUS et 

al., 1993). 

 Existem vários estudos em curso sobre possibilidades de tratamento para os lixiviados 

gerados em aterro sanitário. E cada um, considera os fatores que facilitem o tratamento, de 

acordo com os recursos, as circunstâncias e as características dos locais e dos lixiviados. 

 Na literatura observam-se trabalhos com fins de tratamento de lixiviados de aterro 

sanitário, os quais apresentam alternativas diferentes para tratamento, não havendo consenso 
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para o melhor tipo de tratamento, devido a variabilidade principalmente das suas características 

químicas. O Brasil é um país que ainda dispõe de poucos recursos para serem empregados no 

tratamento de resíduos e efluentes, o tratamento anaeróbio surge como uma possibilidade 

promissora para esse tratamento, devido aos relativos baixos custos do emprego desta 

tecnologia e à condição ambiental favorável, com predominância de climas quentes 

(CONTRERA, 2008). 

Assim, neste estudo será utilizado o termo lixiviados de aterros sanitários, pois esta 

denominação permite padronizar com definições internacionais, como Portugal, que se utiliza o 

termo lixiviados, nos países de língua espanhola também, em francês o termo lixiviat, em inglês 

o termo leachate. 

 

3.5. Seleção de áreas para destinação final de resíduos sólidos 
 

Os locais para a destinação final de resíduos sólidos no Brasil, em sua grande maioria, 

foram escolhidos aleatoriamente, sem um estudo ambiental prévio. Segundo Nascimento 

(2001), a localização de áreas para disposição final dos resíduos sólidos é uma das etapas mais 

complexas do gerenciamento desses resíduos e que requer cuidados específicos. 

A seleção dessas áreas deve considerar alguns aspectos, como: grau de urbanização e 

compatibilidade da vizinhança; valor comercial do terreno; distância dos pontos geradores de 

resíduos; condições de acesso; caracterização hidrogeológica; potencial de contaminação das 

águas superficiais e subterrâneas e localização de mananciais de abastecimento de água.  

Algumas condições devem ser contempladas, como distância de 500 metros de núcleos 

populacionais; distância de 200 metros de cursos de água mais próximos; baixo coeficiente de 

permeabilidade do subsolo, entre outros fatores (SCHALCH et al., 2000). Esse distanciamento é 

recomendado pela Portaria do Ministério do Interior (MINTER) no 124, de 20 de agosto de 

1980. A NBR 8419 (ABNT, 1992) recomenda a avaliação da bacia e sub-bacia hidrográfica 

onde o aterro sanitário será instalado. 

Há diversos critérios técnicos estabelecidos pela Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente de São Paulo para a seleção segura de áreas para disposição final de resíduos sólidos, 

entre eles: legislação do solo; distância de corpos de água, áreas urbanas e rodovias; 

profundidade do lençol freático; declividade do terreno; vida útil do aterro e previsão de usos 

futuros, entre outros (GOMES et al.,2003). 

Para alguns pesquisadores já é pertinente que, para evitar a contaminação do solo e da 

água, são necessários estudos de reconhecimento do perfil do solo, onde o aterro será 

construído. Deve-se também avaliar parâmetros como constituição do solo, permeabilidade, 

capacidade de carga, nível do lençol freático e localização de jazidas de material para cobertura, 
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grau de compactação, condições meteorológicas do lugar, condições de operação do aterro, 

tipos de equipamentos, tipo de recicurlação do lixiviado, natureza dos resíduos sólidos (tipo, 

umidade, nível matéria orgânica entre outras características), topografia (área e perfil do 

terreno), qualidade e quantidade de recicláveis e, ainda hábitos da população, números de 

habitantes, bem como seu desenvolvimento econômico-sócio-cultural (SILVA, 2002). 

 

3.6. Impactos gerados pelos resíduos sólidos 
 

Os resíduos sólidos podem poluir e contaminar os recursos naturais se sua disposição 

não seguir os critérios específicos e adequados de seleção, pois podem conter matéria orgânica e 

materiais perigosos, como lodos provenientes dos sistemas de tratamento de esgotos e os lodos 

industriais, entre outros (BIDONE e POVINELLI, 1999). 

A poluição, que refere-se a introdução de substâncias no meio natural que prejudicam a 

qualidade do recurso natural, tanto do ar, como da água ou do solo, foi definida no Art 3º, inciso 

III da Lei 6938, de 31 de agosto de 1981, que trata a Política Nacional do Meio Ambiente 

(PNMA) como: a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou 

indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; criem condições 

adversas às atividades sociais e econômicas; afetem desfavoravelmente a biota; afetem as 

condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; lancem matérias ou energia em desacordo 

com os padrões ambientais estabelecidos.  

Por outro lado a contaminação é a introdução no meio ambiente de organismos 

patogênicos, substâncias tóxicas ou outros elementos, em concentrações que possam afetar a 

saúde humana, sendo um caso particular de poluição (CETESB, 2001). 

Desta forma, os recursos hídricos (superficiais e subterrâneos) podem ser poluídos por 

substâncias acumuladas no solo, provenientes de fontes poluidoras, como áreas de disposição 

final de resíduos sólidos. Pois, durante a digestão da matéria orgânica nos aterros, também é 

formado o chorume, que contêm elevada carga orgânica, microrganismos, metais, entre outros 

compostos. E, quando este líquido é misturado às águas de chuva dá origem ao lixiviado que 

pode percolar pelo solo, alterando a qualidade das águas subterrâneas. 

Estas águas subterrâneas abastecem córregos e rios, oferecerecendo risco ao ambiente e 

à população, principalmente às propriedades vizinhas, visto que estas podem utilizar estas águas 

para abastecimento, irrigação e dessedentação de animais. 

A poluição das águas subterrâneas é um dos graves danos associados à desativação de 

empreendimentos das áreas de disposição de resíduos sólidos, que deve prever a recuperação 

das áreas degradadas com o objetivo de minimizar os danos ambientais, os quais devem ser 

reparados para que seja mantida a qualidade ambiental do local (SANCHEZ, 2001).  
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Os aterros de resíduos sólidos possuem vida útil estimada, observando então que o 

encerramento desses empreendimentos fazem parte do planejamento ambiental da atividade, 

complementam a avaliação de impacto e o sistema de gestão ambiental (SANCHEZ, 2001).  

Na maioria das vezes, observa-se que a vida útil dos aterros sanitários existentes é 

prolongada, devido à escassez de espaço, o qual pode desencadear problemas ambientais, 

econômicos, políticos e operacionais, entre eles: aumento da altura do aterro (o que pode 

provocar deslizamentos e erosões devido à maior declividade e, conseqüentemente, maior 

velocidade das águas de chuva); aumento da geração dos lixiviados e dos gases devido à maior 

compressão na parte inferior da massa de resíduos (portanto, maior risco de explosão); maiores 

investimentos e ampliações na infra-estrutura do aterro, bem como desapropriação de terrenos 

vizinhos para aumento da área, entre outros (SANCHEZ, 2001). 

Outras questões podem ser observadas também, como a dificuldade para se encontrar 

uma nova área para disposição dos resíduos; a demora na aprovação do projeto de aterro; as 

taxas cobradas dos municípios desprovidos de aterros adequados para disposição de seus 

resíduos em áreas autorizadas pelos órgãos ambientais. 

A percolação do lixiviado no entorno dos aterros deve ser evitada, pois pode 

comprometer o desenvolvimento da flora, conseqüentemente afetando a fauna, promovendo a 

contaminação do solo.  

Assim, a seleção de áreas para a disposição de resíduos sólidos merece destaque para 

evitar e minimizar os impactos negativos. 

Os aterros devem ser projetados adequadamente para que possam ser construídos e 

posteriormente manejados de forma a possuir medidas para o controle e prevenção da poluição 

como base impermeabilizante, coletores de gases, drenagem de água de chuva, coleta do 

lixiviado, entre outras. 

Observa-se que no Brasil, as áreas de disposição de resíduos sólidos não são escolhidas 

conforme critérios estabelecidos pelas leis ambientais, que recomendam estudos para a previsão 

de impactos negativos. Na ausência de medidas para controle e prevenção da poluição, os 

líquidos gerados nessas áreas podem atingir as águas (LOPES, 2007). 

A maioria dos agentes químicos orgânicos e inorgânicos, considerados mundialmente 

como prioritários para efeito de controle, são persistentes e acumulativos no meio aquático 

(ZAGATTO e BERTOLETTI, 2006). Substâncias que podem ser provenientes das atividades 

agrícolas devido à aplicação de fertilizantes e agrotóxicos que podem atingir os corpos de água 

subterrâneos ou superficiais por vários processos, como a lixiviação (o fluxo preferencial 

através do solo), a erosão, os ventos, volatilização (ALLEN, 2002). 

A preocupação na contaminação de corpos subterrâneos é que esta não é visível, e só é 

identificada quando surte efeitos na saúde pública. 
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Portanto, minimizar a movimentação de águas pelo solo no aterro sanitário é essencial 

para evitar que as substâncias presentes nos resíduos atinjam os corpos hídricos. 

 

3.7. Recursos Hídricos 
 

A água é um recurso precioso que deve ser conservado e protegido, já que é muito 

explorado pelo homem pela sua elevada necessidade. Ela pode servir para abastecimento 

doméstico e industrial, geração de energia elétrica, irrigação, recreação, pesca, navegação, além 

de ser elemento necessário para várias atividades humanas. 

Observa-se que o processo de urbanização tende a aumentar constantemente e, 

conseqüentemente, o consumo de água também. Portanto, devido ao crescimento populacional, 

ao assoreamento dos mananciais, à poluição provocada por diversas fontes, entre outros fatores, 

a quantidade de água disponível por habitante está se reduzindo. 

Segundo o Programa Mundial da Preservação Hídrica da Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 1,1 bilhão de pessoas não têm acesso 

ao fornecimento de água potável e saneamento adequado. O que se torna preocupante é que dos 

1.385 milhões de Km3 de água existente no planeta, apenas 3% é de água doce. Cerca de 30% 

da água doce do mundo está armazenada como água subterrânea, onde apesar dessas águas 

serem mais protegidas da poluição, quando comprometidas, sua recuperação é mais lenta 

quando comparada às águas superficiais. Dessa pequena quantidade de água doce existente no 

mundo aproximadamente 11,6% encontra-se no Brasil (UNESCO, 2004). 

As águas superficiais e subterrâneas são consideradas o mesmo recurso, porém fluem 

por meios físicos distintos (CETESB, 2001). Ambas são bens dos Estados, segundo o Artigo 26, 

Capítulo III, da Constituição Federal (SÃO PAULO, 2004). 

O adensamento populacional desordenado somado à instalação progressiva das diversas 

atividades antrópicas provocam impactos negativos sobre o ambiente, e, principalmente, sobre 

os recursos hídricos, refletindo na qualidade e quantidade das águas que servem à população. 

Assim, ao consumir essas águas, a população pode adquirir doenças de veiculação hídrica, como 

febres, desinterias, giardíase, hepatites, entre outras. 

No Brasil, as águas potáveis devem seguir o padrão de qualidade recomendado pela 

Portaria no 518, de 25 de março de 2004, do Ministério da Saúde, antiga Portaria 1469/2000. As 

águas subterrâneas, por sua vez, devem seguir os padrões de qualidade de água estabelecidos 

pela Resolução no 396 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), de 03 de abril de 

2008, antiga Resolução CONAMA 20/1986 e 357/2005. 

No Estado de São Paulo, a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 

(CETESB, 2005) analisa nove parâmetros para obtenção do Índice de Qualidade das Águas 



 

 23

(IQA) superficiais: Temperatura, potencial Hidrogeniônico (pH), Oxigênio Dissolvido, 

Demanda Bioquímica de Oxigênio, Coliforme Fecal (Termotolerante), Fósforo Total, 

Nitrogênio Total, Resíduo Total (Sólidos Totais) e Turbidez. Além desses, outros parâmetros 

podem ser recomendado, como Demanda Química de Oxigênio, Condutividade Elétrica, Metais, 

entre outros. 

Relatórios recentes elaborados pela CETESB apresentam parâmetros que devem ser 

analisados para avaliação das águas subterrâneas e superficiais (CETESB, 2007b).  

Portanto, através destes estudos e avaliações observa-se que a água é um recurso finito 

que pode definir o desenvolvimento de uma região. Por isso, ressalta-se a importância do uso 

adequado e controlado. A escassez de água é um problema enfrentado por vários países devido, 

principalmente, à poluição (UNESCO, 2004).  

 

3.8. Solo 
 

Solo é a superfície inconsolidada que recobre as rochas, formado por um conjunto de 

corpos tridimensionais, resultante da ação integrada do clima e organismos sobre o material de 

origem, condicionado pelo relevo em diferentes períodos de tempo, o qual representa 

características que constituem a expressão dos processos e dos mecanismos dominantes de sua 

formação (RAIJ, 1991). 

Os solos formam-se na natureza em conseqüência de cinco fatores: material de origem, 

clima, relevo, tempo e organismos (RAIJ, 1991). 

Portanto, consiste de uma variedade de material que compõe a primeira camada da 

crosta terrestre na qual as plantas crescem, formados pelo desgaste de rochas matrizes, como 

resultado interativo de processos geológicos, hidrológicos e biológicos, ou seja, é constituído de 

material poroso e estratificado sobre diferentes horizontes pela ação da água, microrganismos e 

processos intempéricos. Pode-se dizer que são sistemas abertos que sofrem trocas contínuas de 

matéria e energia com a atmosfera, hidrosfera e biosfera. 

O material de origem ou rocha matriz é o de maior importância na formação dos solos, 

sendo que a sua composição inicial irá condicionar a textura, a constituição mineralógica e a 

riqueza em nutrientes, definindo as características dos solos. Um material de origem desprovido 

de nutrientes, como velhas rochas sedimentares, empobrecidas pelo intenso intemperismo e 

processos geológicos desgastantes dão origem a solos pobres em nutrientes (GUERRA e 

CUNHA, 2003).  

Durante o processo de formação do solo ocorre a destruição de minerais sob a ação do 

intemperismo. O intemperismo é um conjunto de processos físicos, químicos e biológicos que 

levam à desagregação química dos minerais das rochas devido ao efeito das condições 
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atmosféricas. Esses processos atuam no material de origem do solo constantemente, 

promovendo reações que transformam a estrutura original dos minerais menos resistentes e 

levam à remoção de elementos químicos e à formação de novos minerais (GUERRA e CUNHA, 

2003). 

O intemperismo físico ocorre por variações na temperatura, calor, congelamento da 

água em fissuras, ação mecânica do vento e da água, levando à desagregação das rochas, sem 

afetar sua composição química. Já o intemperismo químico que altera a composição dos 

minerais das rochas, de acordo com a reação envolvida e pode ser de vários tipos. Ou seja, como 

a água é o agente principal das reações (auxiliado pelo oxigênio e o gás carbônico dissolvidos 

nela e também por ácidos orgânicos provenientes da decomposição de restos de seres vivos), a 

ação pode se dar por solubilização simples de compostos, por hidrólise (adição de OH-), 

hidratação (incorporação de H2O), oxidação (perda de elétrons), redução (ganho de elétrons) ou 

carbonatação (VIEIRA, 1975). 

Em geral as características do solo variam com a profundidade, de acordo com a 

maneira com que ele se formou. Isto ocorre por diferenças de temperatura, teor de água, 

concentração gasosa e, também pelo movimento descendente de solutos e de partículas 

transportadas pela água da superfície para o interior do solo. Essas variações em aparência e 

propriedades definem o perfil do solo, pois as camadas ou horizontes que constituem o perfil 

são caracterizadas pela cor, densidade e propriedades estruturais em relação a profundidade 

(MANAHAN, 1993). 

Para relevância deste estudo sabe-se que a parte mais importante e ativa dos solos é a 

camada superficial (0 - 30 cm) onde as plantas fixam suas raízes e também onde ocorre a maior 

atividade biológica (MANAHAN, 1993). Nesta camada é onde ocorrem importantes reações de 

atenuação de contaminantes, ou seja, devido principalmente a presença de matéria orgânica, 

muitos compostos são precipitados e ou retidos (YONG et al., 1992).  

A proposta colocada no II Seminário Internacional sobre qualidade de solos e águas 

subterrâneas foi de elaborar um banco de dados de qualidade de solos, de forma a coletar 

amostras somente da profundidade de 0 à 20 cm para todos os tipos de solos, focando-se 

principalmente na região central do estado de São Paulo (CETESB, 2000), evidenciando a 

importância desta camada na retenção de contaminantes, evitando que estes cheguem aos corpos 

hídricos. 
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3.8.1. Importância do solo no ecossistema 

 

As opções de descarte dos resíduos, apresentadas como fontes alternativas de nutrientes 

às plantas, como lodos de tratamento de esgoto urbano, compostos de lixo e diferentes tipos de 

resíduos industriais, têm sido acompanhadas pela preocupação com a disseminação de 

elementos metálicos indesejáveis, em concentrações que podem comprometer a qualidade dos 

ecossistemas. Deve-se ressaltar que a maioria dos metais presentes no ambiente são 

biogeoquimicamente ciclados desde a formação do planeta e, por isso, são de ocorrência natural.  

O solo tem como uma das principais funções atuar como um meio natural de suporte 

para as plantas para a produção de alimentos e de fibras, sendo que um solo com alta qualidade 

é aquele que se mostra apto para garantir a alta produção agrícola, a sustentabilidade ou a 

otimização da produtividade e a maximização dos lucros.  

Entretanto, sob o ponto de vista ambiental, o solo não é somente a fonte de nutrientes, 

mas também um filtro para a remoção de contaminantes (BOLAN et al., 1999). Sua capacidade 

depuradora reflete o padrão de qualidade requerido e envolve a funcionalidade do solo no seu 

máximo potencial com relação à manutenção da biodiversidade, da qualidade da água e do ar, 

da ciclagem de nutrientes e da produção de biomassa. Uma definição mais apropriada, neste 

sentido, seria: “o solo é um sistema de muita complexidade, que consiste da fase sólida, a matriz 

do solo, composta por minerais e materiais orgânicos, e da fase fluida, o ar e a solução do solo, 

os quais interagem entre si e com as espécies químicas naturalmente presentes ou 

antropogenicamente introduzidas” (BOLAN et al., 1999). 

Devido à poluição ocasionar o decréscimo da funcionalidade do solo é imprescindível 

que os solos sejam tratados cuidadosamente, de modo a aumentar a sua sustentabilidade para as 

futuras gerações.  

O solo não é somente um componente, mas sim a base dos ecossistemas, cujas mais 

importantes funções para a sociedade e para o ambiente incluem: controlar os ciclos 

biogeoquímicos dos elementos e da energia nos diferentes compartimentos do ambiente; 

suportar plantas, animais e o homem; atuar como o recurso base para a produção de alimentos, 

fibras e biomassa de qualquer natureza, como portador dos aqüíferos subterrâneos e depósitos 

minerais e como depósito genético, na medida em que mantém a biodiversidade (ALLOWAY, 

1990). 

Assim, o solo é utilizado para a disposição de materiais (como os lodos de esgoto 

urbanos e industriais, águas residuárias e resíduos de indústria de beneficiamento químico); seus 

minerais e a microfauna nele presente precisam funcionar como agentes filtrantes, tamponando, 

degradando, imobilizando e desintoxicando materiais poluentes de natureza orgânica e 

inorgânica.  
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Portanto, a qualidade dinâmica do solo refletirá a maneira com que o solo se altera 

frente às estratégias de manejo, e um dos desafios da ciência do solo é estabelecer estas 

estratégias de uma forma que atenda à multifuncionalidade do solo. 

 

3.8.2. Contaminantes inorgânicos 
 

Os poluentes inorgânicos mais tóxicos que ocorrem em solos estão sob a designação de 

“metais pesados”. Este termo é utilizado para identificar conjunto de elementos químicos 

pertencentes aos grupos de transição da tabela periódica, cujas formas iônicas possuem 

densidade atômica elevada (maior que 6,0 g cm-3) ou massa atômica maior que 20. Além dos 

metais, fazem parte desse conjunto o grupo dos semi-metais e não-metais (MATOS et al., 

1996). Alguns elementos deste grupo, os chamados micronutrientes ou elementos traços 

essenciais são requeridos pela maioria dos organismos vivos em pequenas concentrações, 

podendo causar toxicidade quando em excesso (Cu, Mn, Fe e Zn, essenciais às plantas e 

animais; Co, Cr, Se e I essenciais aos animais; B, Mo e possivelmente o Ni, essenciais às 

plantas). Os elementos que não apresentam funções biogeoquímicas essenciais são chamados de 

“elementos não-essenciais” ou “elementos tóxicos” (As, Cd, Hg, Pb, Pu, Sb, Tl, e U). Tais 

elementos causam toxicidade em concentrações que excedem a tolerância dos organismos, mas 

não causam deficiência em baixas concentrações, como os micronutrientes (NASCENTES, 

2003). 

Embora o termo metal pesado tenha conotação de toxicidade, alguns destes elementos 

atendem aos critérios de essencialidade às plantas, aos animais e ao homem e são ditos 

biogenéticos, isto é, sua presença é essencial para permitir o funcionamento normal de algumas 

rotas metabólicas (AGUIAR et al., 2002).  

O teor natural dos elementos potencialmente tóxicos no solo varia com o tempo de 

ocorrência dos processos de formação do solo (pedogênese e intemperismo) e a composição 

química do material de origem. A composição elementar total no solo tem utilidade limitada, 

mas é importante conhecê-la para se ter uma idéia do seu teor no ambiente, tanto em estudos de 

contaminação e poluição, como para estudos pedológicos. Se um elemento pode representar um 

perigo eminente à cadeia alimentar, é importante avaliar seus teores disponíveis ou solúvel uma 

vez que eles vão estar relacionados com a mobilidade e com a absorção pelas plantas 

(CAMARGO et al., 2001). 

A distribuição de metais pesados, entre eles, Mn, Zn, Cu, Co, Cr, Pb e Cd ao longo de 

perfis de solo e na camada superficial, demonstram que os processos formados de solos trazem 

como conseqüência uma separação desses elementos entre vários componentes, o que causa 
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diferença no padrão de distribuição e que os raios iônicos dos elementos teriam um papel de 

destaque nesta separação. Os mesmos estudos apontaram para correlação positiva entre a 

quantidade de metal extraído e o teor de argila das amostras, em função da diminuição dos raios 

iônicos dos elementos (CAMARGO et al., 2001).  

 

3.8.3. Origem dos metais pesados no solo 
 

Os elementos metálicos estão presentes no ambiente desde a formação do planeta e sua 

distribuição nos solos sob condições naturais é generalizada. No entanto, quanto à origem, os 

metais presentes no solo podem ser classificados como litogênicos e antropogênicos 

(CAMARGO et al., 2001).  

Os metais pesados advêm de fontes naturais, tais como depósitos minerais, e neste caso 

são referidos como elementos-traço, que juntos constituem menos de 1% da composição das 

rochas na crosta terrestre. Ou como fontes antropogênicas, entre elas destaca-se a indústria 

química e metalúrgica, a mineração, os pesticidas agrícolas e os esgotos domésticos 

(ELEUTÉRIO, 1997). 

Em muitas partes do mundo, particularmente nas vizinhanças de áreas urbanas e 

indústrias, têm sido identificadas altas concentrações de metais pesados. Entre eles, destacam-se 

os mais perigosos para o sistema terrestre, o As, Cd, Cu, Hg, Pb e Zn (SINGH, 1997). Esses 

metais tornam-se perigosos para a saúde humana e para o meio ambiente quando ultrapassam 

determinadas concentrações. 

Portanto, como parte dos ciclos biogeoquímicos naturais, a fração litogênica destes 

elementos é liberada das rochas por processos de intemperismo e são ciclados, através dos 

vários compartimentos, por processos bióticos e abióticos, até que encontram seu destino final 

nos oceanos ou nos sedimentos (ZHANG et al., 2002).  

Os níveis naturais de metais no solo dependem do tipo de rocha sobre a qual o solo se 

desenvolveu e, principalmente, dos constituintes minerais do material de origem. No entanto, 

quanto mais desenvolvido o solo, menor é a influência da rocha matriz que originou o solo 

(ZHANG et al., 2002). 

Apesar da composição elementar total de metais no solo ter utilidade bastante limitada, 

seu conhecimento fornece indicativos de seu teor natural no ambiente, que é importante em 

estudos ambientais de contaminação e de poluição, principalmente no estabelecimento de 

padrões de referência.  

Para as substâncias inorgânicas de interesse ambiental (metais pesados) que ocorrem 

naturalmente no solo, os valores de referência de qualidade podem ser estabelecidos em função 
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das suas concentrações naturais, levando-se em consideração a variação das propriedades do 

solo (CETESB, 2001).  

Os níveis naturalmente presentes de metais em solos tem sido referidos por alguns 

autores como os teores relativos às linhas de base geoquímicas dos elementos (SALMINEN e 

TARVAINEN, 1997). 

Valores médios da concentração natural de elementos tóxicos no solo, no âmbito 

mundial, são bastante heterogêneos. No Brasil, poucos levantamentos sobre teores totais de 

metais foram concluídos. Fadigas et al. (2002) utilizaram 162 amostras das principais ordens de 

solos do Brasil (especialmente Latossolos e Argissolos) e mostraram que, à exceção do Cd, as 

concentrações médias de Cr, Cu, Fe, Mn, Ni e Zn são inferiores àqueles reportados pela 

literatura internacional.  

A mobilidade e a disponibilidade estão relacionados com os teores solúveis dos 

elementos mais do que com seus teores totais. Para condições do Estado de São Paulo, Camargo 

et al. (2001) apresentaram esta proporção para alguns elementos na camada superficial do solo, 

sendo que os teores total e solúvel (mg kg-1) estão incluídos na seguinte faixa de variação, 

respectivamente: Co = 0,14 - 86 e 0,01 - 0,58; Cu = 2 - 340 e 0,08 - 0,8; Ni = < 10 - 126 e 0,1 - 

1,4; Zn = 1 - 315 e 0,09 - 0,32.  

A maior parte dos resíduos urbanos, tais como os compostos ou formas brutas de 

resíduos sólidos domiciliares, lodo de esgoto e águas residuárias, são ricos em elementos 

potencialmente tóxicos e encontram seu destino final em aterros sanitários ou diretamente no 

solo. Nestes compartimentos, esses elementos experimentam transformações químicas que 

acarretam a biodisponibilização de formas anteriormente imobilizadas nos resíduos 

(SHEPPARD et al., 1992) e, uma vez liberados para a solução, podem entrar imediatamente na 

cadeia alimentar, pela absorção vegetal, ou acompanhar o fluxo hídrico ao longo do perfil do 

solo até atingir o lençol freático. 

Lange et al (2002) estudaram o transporte de metais pesados em solos do Aterro de 

Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos do Município de Catas Altas, MG. Observou-se, com 

esta pesquisa, um significativo potencial de retenção de metais pesados no solo, especialmente 

para o cromo. 

Rodrigues e Taioli (2003) verificaram a alteração da qualidade do solo que serve como 

base para a disposição e cobertura de resíduos gerados no município de Ilhabela – SP. Através 

da comparação dos solos impactados do lixão e testes laboratoriais de adsorção realizados em 

solos não impactados, os autores analisaram a adsorção dos metais pesados no solo (Pb, Ni, Zn, 

Mn). 

Com esta pesquisa, observou-se que a partir do sétimo dia de contato entre o solo e o 

líquido percolado, os valores das concentrações de metais adsorvidos tenderam a se estabilizar. 

As amostras de solo que tiveram contato com o líquido percolado apresentaram enriquecimento 
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pelos íons Pb, Ni e Zn, entretanto, apresentaram concentrações de Ba e Mn inferiores às 

encontrados no solo de referência. 

Em seu estudo, Ezaki e Hypolito (2005) avaliaram a disponibilidade de íons de metais 

pesados associados a solos de dois aterros sanitários da região metropolitana de São Paulo. No 

Aterro I coletaram amostras de solo na base, no meio e no topo do aterro. No Aterro II 

coletaram amostras superficiais onde houve escape de chorume nos taludes. 

O solo do Aterro I apresentou textura argilosa a franco argilosa. Na mineralogia do solo, 

predominam caulinita, mica (muscovita e/ou ilita), quartzo e gibbsita e, acessoriamente, 

ocorrem óxi-hidróxidos de ferro. Apresentou baixa capacidade de associação de íons de metais à 

superfície de seus constituintes e baixo valor de capacidade de troca catiônica (13,7 mmolc.dm-3). 

O solo do Aterro II enquadrou-se nas classes franco argilo-arenosa e francoarenosa. 

Foram identificados caulinita, mica (muscovita e/ou ilita), quartzo e vermiculita. A CTC é 

baixa, mas cerca de três vezes maior (38,8 mmolc.dm-3) que no Aterro I. 

Os solos impactados coletados nos aterros, quando comparados aos solos tomados como 

referência, mostraram enriquecimento por metais pesados devido a fenômenos de adsorção e/ou 

precipitação, resultado do contato chorume/solo/lixo. 

Dentre os cátions em porcentagens maiores constataram-se, elevados teores de 

manganês, cálcio e magnésio, enquanto potássio, cálcio e alumínio foram os mais lixiviados. O 

cobre foi intensamente adsorvido às partículas dos solos de células mais recentes, enquanto 

elevados teores de chumbo foram averiguados somente nas amostras de célula mediana no 

aterro. Todas as amostras demonstraram contaminação por níquel e cobalto. 

 

3.8.4. Fatores que afetam a disponibilidade dos metais no solo 
 

A disponibilidade dos elementos às plantas e aos microrganismos depende 

essencialmente de sua presença na solução do solo. Esta presença é governada pela composição 

do solo, pela reação do solo, pelas condições de óxido-redução e pela cinética das reações, que 

dependem de atributos do solo e de suas tendências para formar precipitados insolúveis e 

coprecipitados com outros mineras, formar complexos com a matéria orgânica e absorver 

minerais (CAMARGO et al., 2001). 

Os diversos constituintes do solo tais como os minerais de argila, materiais amorfos, 

compostos orgânicos e carbonatos, interagem entre si na presença de água e dos solutos nela 

dissolvidos. Os processos interativos envolvem reações químicas, físicas, ou mesmo a 

combinação de ambas. 

As velocidades de reações químicas são afetadas pelos tipos e quantidades dos 

componentes do solo. A especiação e a concentração dos metais, o pH do solo, a relação solo-
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solução e o tempo de contato estão entre os principais fatores que controlam a distribuição dos 

contaminantes entre as fases líquida e sólida do solo (TEMMINGHOFF et al., 1995).  

A concentração do metal em solução é controlada pela sua interação com as diferentes 

fases do solo, notadamente com a sólida, sempre no sentido de alcançar o equilíbrio. 

O acúmulo de elementos químicos na fase sólida do solo pode ocorrer por diferentes 

mecanismos e níveis energéticos. Formas solúveis de metais pesados dependem da contribuição 

relativa dos componentes sólidos do solo, devido ao fator do tipo e grau de adsorção destas 

frações do solo serem muito diferentes (GARCÍA-SÁNCHEZ, 1999). 

 

3.8.5. Relação entre atributos do solo e da solução e disponibilidade de metais 
pesados 
 

3.8.5.1. Atributos do solo 

 

A maioria dos estudos da presença de metais pesados no solo correlacionam o 

comportamento e a dinâmica desses elementos em função de atributos do solo. Em função das 

características químicas, físicas e mineralógicas que os solos podem apresentar e da seletividade 

de cada elemento por sítios de adsorção, é comum encontrarmos resultados divergentes quanto 

aos atributos do solo que melhor se correlacionam com a adsorção desses elementos (MATOS 

et al., 2001).  

No entanto, a quantidade retida da maioria dos metais pesados correlaciona-se 

positivamente com matéria orgânica, capacidade de troca de cátions, superfície específica, 

conteúdo de argila e teor de óxidos (MATOS et al., 1996; DIAS et al., 2001; MATOS et al., 

2001). 

Os minerais encontrados nos solos, segundo Caputo (1988), são os mesmos da rocha de 

origem, além de outros que se formam na decomposição. Os minerais podem ser agrupados, 

quanto à composição química, em: silicatos (feldspato, mica, quartzo, serpentina, clorita, talco); 

óxidos (hematita, magnetita, limonita); carbonatos (calcita, dolomita); sulfatos (gesso, anidrita). 

O quartzo é o mais importante dos minerais do grupo silicatos. Composto por sílica 

cristalina pura (SiO2), seus cristais são em forma de um prisma hexagonal, com pirâmides 

hexagonais nas bases. 

As argilas apresentam uma complexa constituição química, distinguindo-se três grupos 

principais: caulinitas, montmorilonitas e ilitas. As caulinitas (Al2O3. 2SiO2. 2H2O ou 

H4Al2Si2O9) são formadas por unidades de silício e alumínio que se unem formando uma 

estrutura rígida, sendo relativamente estáveis em presença de água. 
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As montmorilonitas [(OH)4Si8 Al4 O20 nH2O] são formadas por uma unidade de 

alumínio entre duas de silício. A ligação entre estas unidades não é suficiente firme para impedir 

a passagem de água, tornando-se as argilas muito expansivas. 

As ilitas [(OH)4 Ky (Si8-y. Aly) (Al4Fe4Mg4Mg6)O20] possuem estruturas semelhantes às 

montmorilonitas, porém são menos expansivas. 

A capacidade de troca de cátion (CTC) é um parâmetro importante na retenção dos 

poluentes orgânicos e outros íons menos móveis, indicando a capacidade de retenção do solo. 

Refere-se à maior ou menor capacidade que o solo possui em trocar cátions para neutralizar as 

cargas negativas, sendo função da textura, mineralogia e pH do solo. Ela pode ser alterada se 

houver variação do pH e, à medida que o material vai sendo saturado pela passagem de 

contaminante, seu valor vai diminuindo. 

Em contato com a água as partículas sólidas atraem seus íons positivos H+, formando 

uma película de água adsorvida, denominada camada adsorvida. A troca de base é o que se 

refere à faculdade das partículas coloidais permutarem os cátions adsorvidos em sua superfície. 

No solo, nem todos os cátions adsorvidos são permutáveis; a quantidade que o define é sua 

capacidade de troca (CAPUTO, 1988). 

Segundo Raij (1991), os minerais de argila e os óxidos de ferro e alumínio são uns dos 

principais elementos no solo responsáveis pela troca de íons. Assim, os minerais de argila que 

têm importante carga permutante são: ilita, montmorilonita e vermiculita (CTC igual a 40, 120 e 

150 meq/100 g respectivamente). Esta alta capacidade de troca deve-se, em parte, à propriedade 

de expansão que apresentam, o que permite a participação de superfícies internas nos processos 

de troca iônica. 

A caulinita tem capacidade de troca catiônica relativamente baixa (menor que 10 

meq/100 g de material), o que não contrinuiria muito para uma possível retenção de 

contaminantes. 

Os sais livres na solução dos solos são responsáveis por diversos fenômenos: absorção 

de íons pelas plantas, salinidade e lixiviação. Os cátions trocáveis são retidos pelo solo na 

seguinte ordem: Ca+2 > Mg+2 > K+ > Na+ (RAIJ, 1991). 

Oliveira et al. (2001) observaram efeitos prejudiciais da presença de metais 

provenientes da destinação final de resíduos sólidos, em solos com baixa CTC (menor que 5 

meq/100g) e baixo conteúdo de argila, particularmente em solos com pH em torno de 4,0 

(determinado em água).  

Para tal, são indicados solos argilosos, capazes de atenuar o transporte de contaminantes 

devido às suas propriedades químicas, como elevada CTC e Superfície Específica (SE), além de 

alta capacidade tamponante (YONG et al., 1992). O uso de solos argilosos como 

impermeabilizante ou barreiras de atenuação está se tornando um material de escolha para 

composição de liners, que além do baixo custo, pode retardar a taxa de percolação e permitir a 
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atenuação química dos contaminantes através de diversos processos de sorção (YONG et al, 

2001). 

Mattiazzo e Gloria (1995) concluíram ainda que a quantidade máxima permissível de 

metais a ser adicionada em solos de clima tropical e de clima temperado pode ser limitada pelo 

valor CTC e pH do solo, no momento da adição. No entanto, segundo estes mesmos autores, os 

parâmetros mais indicados para definir a quantidade máxima de metais a ser aplicada em um 

solo, estejam eles presentes num resíduo orgânico ou inorgânico, são o conteúdo de argila e de 

óxidos de ferro e alumínio.  

Araújo et al. (2002) utilizaram análise de trilha para demonstrar a relação entre os 

parâmetros de adsorção obtidos para alguns metais, entre eles Cd, Cu e Zn, e os atributos de 

uma série de solos tropicais. Para os autores, os principais atributos do solo responsáveis pela 

retenção de Cd e Zn foram o teor de argila, carbono orgânico (Corg.) e CTC, destacando-se o Corg 

em função dos maiores valores do efeito direto. Para estes dois elementos, a adsorção não-

específica, de menor estabilidade, exerceu papel importante na retenção dos mesmos em solos 

intemperizados. No caso do Cu, as variáveis do solo que apresentaram coeficientes de 

correlação simples significativos com a adsorção do elemento foram Corg, CTC, teores de argila 

e de óxido de alumínio. Os resultados para Cu confirmaram a existência de um forte mecanismo 

de retenção do metal com argila e carbono orgânico, descrito por diversos autores (MATOS et 

al., 1996; MATOS et al., 2001; ARAÚJO et al., 2002; SILVEIRA et al., 2002). No caso de Cd e 

Zn, a elevada solubilidade desses elementos no solo é indício de ligação não-específica 

(MATOS et al., 2001). 

A salinidade do solo é um parâmetro que representa a presença de sais no solo, sendo 

expresso pela condutividade elétrica do extrato obtido do conjunto solo mais água. Em um solo 

com alta salinidade, devido à característica hidrófila dos sais, a passagem do percolado pode 

romper a estrutura do solo, o que aumenta o poder contaminante do percolado e pode formar 

novos compostos ainda mais tóxicos (GUIMARÃES, 2000). 

Os solos salinos, segundo Santos (1997), apresentam baixa permeabilidade e 

condutividade hidráulica e instabilidade dos agregados. Quando o solo apresenta-se salino pode 

apresentar dispersão de colóides, que conduz a degradação de suas propriedades físicas 

(FREIRE et al., 2003). Esta degradação constitui impedimento ao movimento do ar e da água, 

dificultando o processo de infiltração e podendo ocasionar a formação de lençol freático 

superficial. Situações estas relatadas, que devem ser impedidas em um local de disposição de 

resíduos sólidos. 

A textura do solo define a capacidade do substrato de se deixar atravessar pelos 

efluentes e exerce influência sobre a capacidade de carga do solo. Ela interfere de maneira direta 

no comportamento dos contaminantes no solo, determinando a capacidade do solo em retê-los 

(Khan, 1980). 
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A textura argilo-arenosa apresenta boa capacidade de depuração e de carga, 

apresentando baixa permeabilidade. Por outro lado, textura muito arenosa possui alta 

permeabilidade, o que permite a passagem de contaminantes (GUIMARÃES, 2000). 

A classe textural do solo afeta significativamente a adsorção e conseqüentemente a 

mobilidade dos metais. O podzólico vermelho amarelo é o de maior capacidade de retenção dos 

metais e o latossolo vermelho amarelo o de menor capacidade (MATOS et al, 1995). 

 

3.8.5.2. Atributos da solução do solo 

 

Os atributos da solução do solo que afetam a disponibilidade de metais são pH, 

composição e força iônica da solução, espécies e concentração dos elementos e presença de 

ligantes e íons competidores (HARTER e NAIDU, 2001).  

De todos os parâmetros da solução do solo, o pH é um dos mais importantes, pois que 

está positivamente relacionado com a adsorção dos metais no solo (McBRIDE e BLASIAK, 

1979; HARTER, 1983; BASTA e TABATABAI, 1992; ROSS, 1994). Desta forma, o processo 

de troca iônica é influenciado pelo pH da solução. Para soluções ácidas tem-se uma alta 

concentração do íon H+, que bloqueia a substituição por outros cátions, resultando em uma 

menor troca catiônica em relação a soluções alcalinas (LaGREGA, 1994; BORGES, 1996). 

Assim o pH do solo torna-se um fator que deve ser considerado na capacidade de retenção de 

contaminantes. Sendo determinado, ele auxilia no monitoramento do comportamento destes 

elementos em função do grau de acidez ou de alcalinidade do solo. A variação do pH facilita a 

ocorrência de várias reações químicas que provocam a retenção e/ou liberação desses 

contaminantes. 

O processo de retenção depende do pH da solução do solo, e variações nesse atributo 

interferem no equilíbrio sorção/dessorção de contaminantes, mostrando influência fundamental 

no destino dos contaminantes inorgânicos (THORTON et al., 2000). 

Mattiazzo et al. (2001) concluíram que, em função da concentração de metais 

adicionada, para solo arenoso de baixa CTC, a atividade microbiana, traduzida pela quantidade 

de CO2 liberado, foi significativamente afetada pela presença de metais, que ficaram 

disponíveis, e esse efeito não foi revertido pelo aumento do valor do pH do solo. No solo 

argiloso, a presença de metais não afetou a atividade microbiana em valores de pH do solo 

superiores a 5. Mattiazzo e Barreto (1998) observaram que o efeito da adição de metais foi mais 

prejudicial em solos de baixa CTC e baixo conteúdo de argila, particularmente quando o valor 

do pH era 4,0 no momento da adição do metal na forma solúvel 
Em solos altamente intemperizados, o pH modifica a superfície de carga dos colóides, 

regulando, juntamente com outros atributos, a magnitude da adsorção nesses solos (NAIDU et 
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al., 1994). No entanto, tal magnitude varia conforme o metal e o tipo de solo. Msaky e Calvet 

(1990) estudaram a influência do pH no comportamento de Cu e Zn em diversos solos e 

observaram que, para um Podzol, a quantidade de Zn adsorvida foi praticamente constante em 

toda faixa de pH estudada, em função do conteúdo de matéria orgânica. Basta e Tabatabai 

(1992) observaram que em concentrações baixas, as adsorções de Cd, Cu, Zn, Pb e Ni para os 

Gleissolos e Neossolos ocorreram independentemente do pH. Em concentrações elevadas, a 

retenção dos metais mostrou-se altamente relacionada com o aumento do pH. 

Naidu et al. (1994) avaliaram o efeito da força iônica e do pH na adsorção de Cd em 

diferentes solos (Latossolos e Planossolos), e observaram que a retenção do metal aumentou 

com o aumento do pH e que o efeito da força iônica variou com o tipo de solo e com o pH. Para 

os solos com cargas variáveis houve um pH característico, abaixo do qual aumentos na força 

iônica levavam a um aumento da adsorção, ocorrendo o inverso acima desse pH. 

 

3.8.6. Processos que controlam a disponibilidade de metais no solo 
 

A solução do solo pode conter trinta diferentes metais e ligantes, em concentrações 

apreciáveis, e aproximadamente 300 complexos solúveis. A fase sólida do solo, por sua vez, 

pode ser composta por diferentes minerais, em quantidades variáveis, e por componentes 

orgânicos cuja reatividade dependerá da natureza e do grau de decomposição da matéria 

orgânica. No entanto, há muito mais a se considerar quando da interação destas duas fases 

(SPOSITO, 2007).   

As reações entre os elementos contaminantes e as partículas do solo envolvem 

fenômenos de sorção, dessorção, precipitação, complexação, oxi-redução e dissolução, e são 

críticas ao determinar seu destino e mobilidade (SPARKS, 1999).  

Embora várias reações possam estar ocorrendo simultaneamente, a maioria dos estudos 

sobre a retenção de metais pesados no solo aponta para processos mais específicos de ligação 

(ROSS, 1994), os mecanismos de adsorção são reconhecidamente os determinantes no controle 

da disponibilidade e solubilidade dos metais no solo (FORD et al., 2001; CHANG et al., 2002). 

Nesse contexto, destaca-se a adsorção não-específica, adsorção específica e complexação com o 

material orgânico do solo (CAMARGO et al., 2001). 
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Figura 3 – Esquema representativo das reações e fluxo de elementos no solo. Adaptado de 
Camargo et al. (2001) 

 
Assim, o conhecimento das propriedades de adsorção do solo pode ser um bom 

indicador da biodisponibilidade e da mobilidade dos elementos. 

 

3.8.6.1. Adsorção 
 

Inúmeros processos físicos, químicos e biológicos ocorrem na região limítrofe entre fase 

líquida e sólida do solo. A mudança na concentração de uma dada substância numa interface, 

quando comparada com a concentração nas demais fases que a circundam, é entendida sob a 

denominação de adsorção. Dependendo qual a interface de interesse, a adsorção é um processo 

que pode se desencadear em diferentes sistemas como o sólido-gás, o sólido-líquido ou o 

líquido-gás (FORD et al., 2001).  

O termo retenção, ou o mais comumente utilizado, sorção, deve ser usado quando o 

mecanismo de remoção do soluto da solução não é conhecido. O termo adsorção deveria ser 

usado somente para descrever a formação de complexos do soluto com os sítios de superfície, 

mas é freqüentemente empregado para incluir todos os processos de remoção do soluto da 

solução, mesmo porque, na maioria dos experimentos, os mecanismos não podem ser 

diferenciados (BUCHTER et al., 1989).  

Assim, Ford et al. (2001) mencionaram que o uso do termo adsorção pode ser 

empregado principalmente quando informações que identificam o modo de interação entre um 

íon e uma superfície sólida são ausentes.  

Por este processo, metais são removidos da solução do solo e retidos na superfície da 

fase sólida, e, por isso é considerado o mais importante processo no controle da disponibilidade 
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e do comportamento de metais não somente em solos (ALLOWAY, 1990; FORD et al., 2001), 

mas também em corpos de água (águas superficiais e aqüíferos subterrâneos) tanto que vários 

minerais têm sido avaliados quanto ao seu potencial para a redução da mobilidade de metais 

pesados e quanto a sua aplicação para a remediação de áreas contaminadas (GARCÍA-

SANCHEZ et al., 1999). 

A presença de ligantes orgânicos e inorgânicos na solução do solo pode afetar a 

adsorção dos metais, cujo efeito é classificado de diferentes formas de acordo com a afinidade 

do ligante - metal por Sposito (2007):  

- o ligante tem alta afinidade pelo metal e ambos formam um complexo solúvel com                                          

grande afinidade pela superfície adsorvente;  

- o ligante tem alta afinidade pelo adsorvente e, ao ser adsorvido, o complexo ligante-

adsorvente é formado, o qual, por sua vez, tem alta afinidade pelo metal;  

- o ligante possui grande afinidade pelo metal e ambas as espécies formam um 

complexo solúvel com baixa afinidade pelo adsorvente;  

- o ligante tem alta afinidade pelo adsorvente, é adsorvido, e o complexo ligante 

adsorvente tem baixa afinidade pelo metal. 

3.8.6.2. Modelos de adsorção 
 

Observa-se na literatura diferentes abordagens para a modelagem da adsorção de metais 

pesados. Modelos empíricos apontam para a descrição simplificada dos resultados 

experimentais de adsorção, enquanto os modelos semiempíricos tentam fornecer maior 

compreensão e descrição dos mecanismos básicos de adsorção, cuja forma matemática é 

selecionada para atender reações de equilíbrio ligadas a balanço de massa e de carga 

(GOLDBERG, 1995). 

Modelos empíricos descrevem dados experimentais de adsorção sem base teórica e 

normalmente são úteis para uma descrição válida somente para as condições em que o 

experimento foi desenvolvido. Contudo, sua utilidade pode ser estendida por considerarem 

alguns mecanismos adicionais, tais como a competição por sítios de adsorção ou a 

heterogeneidade da superfície da fase sólida.  

Estes modelos baseiam-se em uma relação matemática simples entre a concentração do 

metal pesado na fase líquida e na sólida, em uma situação de equilíbrio definida pela 

equivalência dos potenciais químicos de ambas as fases, cuja relação é chamada de isoterma 

(BRADL, 2004). 
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3.8.6.3. Isotermas de adsorção 
 

A relação gráfica entre a concentração de metal adsorvida pela fase sólida e aquela da 

solução do solo é chamada de isoterma de adsorção, ou seja, são equações matemáticas usadas 

para descrever convenientemente a adsorção de solutos por sólidos em termos quantitativos.  

A análise das isotermas de adsorção é uma técnica útil para estudar a retenção de metais 

em solos, disponibilizando informações importantes sobre a capacidade de retenção e a força 

pela qual o adsorvato está preso ao solo (MORERA et al., 2001). Modelos de transporte para 

avaliação da mobilidade de elementos químicos no solo também requerem parâmetros gerados 

pelas isotermas de adsorção (HINZ, 2001). 

A isoterma de Freundlich é um modelo empírico que pode descrever resultados 

experimentais de adsorção sem uma sólida base teórica (GOLDBERG, 1995). A forma não 

linear é apresentada a seguir na equação (1):  

S= Kf  Cn                                                                                                                         (1) 

em que S é a quantidade de soluto retida pelo solo, C é a concentração do soluto na solução, Kf 

é o coeficiente de Freundlich, intercepto que indica a capacidade do solo em reter um soluto, e n 

é um parâmetro adimensional. 

A isoterma de Freundlich pode ser linearizada pela aplicação de logaritmos em ambos 

os lados da equação, admitindo que a superfície de adsorção seja heterogênea e a energia de 

adsorção decresca logaritmicamente à medida que a superfície vai se tornando coberta pelo 

adsorvato. 

Inúmeros são os exemplos do ajuste bem sucedido de dados experimentais de adsorção 

de Cd (DIAS et al., 2001a; 2001b), Cu (JORDÃO et al., 2000; SODRÉ et al., 2001; SILVEIRA 

e ALLEONI, 2003), Zn ( CUNHA et al., 1994), Cr (ALCÂNTARA e CAMARGO, 2001) e de 

Ni (CAMARGO et al., 1989; POMBO et al., 1989) às isotermas de Freundlich para solos 

brasileiros. 

 

3.9. Solo como atenuador natural 
 

O reconhecimento de que a qualidade do solo pode também significar um problema de 

saúde pública e representar riscos para o ecossistema é recente. O caráter acumulativo e a baixa 

mobilidade dos poluentes são características principais da poluição do solo.  

O termo poluição do solo refere-se à presença de substâncias que alteram negativamente 

sua qualidade e podem afetar a vegetação, a qualidade da água subterrânea ou, ainda, 

representar risco para a saúde das pessoas que entrarem em contato direto com ele, já que a 
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migração dos poluentes através do solo para as águas superficiais e subterrâneas é uma ameaça 

para a qualidade dos recursos hídricos (SANCHEZ, 2001). 

A disposição de resíduos sólidos urbanos e industriais em locais inadequados pode 

promover a poluição do solo, muitos metais (como Cd, Cu, Pb, Se e Zn) podem se dispersar no 

solo, nas águas subterrâneas e superficiais através dos lixiviados (SANCHEZ, 2001). 

 Yong et al. (1992) dissertam sobre a capacidade de sorção do solo em relação a vários 

tipos de solutos contaminantes, analisando a capacidade do solo como tampão, ou seja, a 

capacidade de retenção de metais pesados e de sorção de constituintes. Através de experimentos 

em soluções ácidas, esses autores analisaram a capacidade de tamponamento de diversos argilo-

minerais puros em comparação com o solo natural, mas, infelizmente, não especificaram o tipo 

de solo,mas por outro lado elucidaram a grande capacidade de tamponamento da caulinita. 

Os contaminantes provenientes da disposição de resíduos podem infiltrar-se através da 

superfície natural dos solos, e influenciar nas propriedades fundamentais dos solos. Uma das 

mais importantes propriedades de interesse é a condutividade hidráulica, ou permeabilidade. 

Segundo Young et al.(2001) a condutividade hidráulica das argilas pode ser afetada pelas 

substâncias químicas dos resíduos através das seguintes maneiras: 

♦ Dissolução dos minerais do solo; 

♦ Mudanças na estrutura do solo; 

♦ Precipitação. 

Portanto a atenuação de contaminantes no solo é de grande importância na proteção das 

áreas de disposição de resíduos, onde a maior ou menor capacidade do solo como atenuante 

ditará as regras dos processos construtivos dos selos de proteção destes locais. 

 

3.10. Atenuação e Transporte de Poluentes no Solo 
 

O transporte de poluentes em solos pode ser definido como sendo o movimento de 

determinado composto em meio a uma ou mais camadas de solo, em ambiente saturado ou não. 

A migração destes compostos é influenciada por vários fatores, os quais determinam uma maior, 

menor ou nenhuma movimentação deste no solo, influenciando em sua concentração final. O 

movimento destes compostos não depende apenas do fluxo do fluido no qual essas substâncias 

se dissolvem, mas também de mecanismos que por sua vez dependem de processos físicos, 

químicos e biológicos, aos quais estas substâncias são submetidas (MONCADA, 2004). A 

compreensão desses mecanismos e a análise e modelagem numérica do problema, associadas a 

programas de monitoramento de campo, permitem a avaliação da migração de determinados 

compostos no subsolo e águas subterrâneas. 
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A atenuação é um processo físico, químico e/ou biológico, que causa o decréscimo 

transitório ou permanente na concentração de contaminantes dos resíduos aterrados durante um 

determinado tempo ou distância percorrida (QASIM e CHIANG, 1994). 

Assim, os mecanismos de atenuação natural de poluentes pelo solo podem ser 

classificados em físicos, químicos e biológicos.  

O transporte de massa possui fatores envolvidos nos processos como: a substância 

contaminante e o meio poroso e as condições ambientais. As características básicas do 

contaminante que influenciam no transporte são a densidade, concentração, polaridade, 

solubilidade, co-solvência, volatilidade, pressão de vapor, pH, potencial iônico, DBO, DQO, 

teor e finura de sólidos em suspensão e a toxidez . Quanto ao meio poroso por onde ocorrerá o 

transporte, destacam-se o teor e tipo de matéria orgânica, a distribuição granulométrica, a 

mineralogia e teor de finos, distribuição de vazios, capacidade de troca catiônica e o grau de 

saturação (MONCADA, 2004). 

Os mecanismos de movimentação de substâncias contaminantes através de meios 

porosos são divididos em:  

1. Processos Físicos:  

Advecção, 

Dispersão Hidrodinâmica (Dispersão Mecânica e Difusão Molecular), e 

 

2. Processos  Bio Físico-Químicos: 

Retardamento ou Aceleração: Adsorsão / Dessorção; Precipitação / Dissolução; Troca  

Iônica;  

Óxido-Redução; Co-Solvência; Complexação; Ionização; 

Sorção Biológica e Filtração. 

Degradação ou Decaimento: Óxido-Redução; Hidrólise; Metabolização e Volatilização. 

Assim, será apresentado a seguir um resumo conceitual dos mecanismos envolvidos na 

atenuação de poluentes pelo solo, inclusive o transporte de poluentes, que é uma forma de 

atenuação, com base nas revisões já realizadas por Boscov (1997) e Calças (2001). 

 

3.10.1. Processos Físicos 
 

3.10.1.1. Advecção 

 

Denomina-se de advecção o transporte de contaminantes devido ao processo de fluxo de 

água no solo. Com o deslocamento da água, os solutos presentes  movimentam-se com uma 
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velocidade que é igual à velocidade media da água e sem alterar sua concentração na solução. 

Solutos não reativos são transportados a uma velocidade média igual à velocidade específica ou 

de fluxo da água, 

u  =  v   ,                                                                                                                     (2) 

             n  

sendo v a velocidade de percolação, aproximação ou descarga (ou ainda, velocidade de 

Darcy) e n a porosidade do solo. 

O fluxo por advecção é o transporte de soluto de um ponto a outro do domínio pela 

percolação de água. Ela pode ser considerada como um fluxo químico causado por um gradiente 

hidráulico: a água dos vazios contendo soluto escoa sob a ação de um gradiente hidráulico e 

carrega partículas de soluto (MITCHELL, 1991). 

 

3.10.1.2. Dispersão Mecânica ou Hidráulica 

 

A dispersão mecânica ou hidráulica é a mistura mecânica que ocorre durante a advecção 

sendo ocasionada pelo movimento do fluido. 

Segundo Bear (1972) a mistura mecânica é decorrente da dispersão em canais 

individuais, do desenvolvimento de velocidades médias diferentes em canais diferentes devido 

às variações das dimensões dos poros ao longo das linhas de fluxo, e do desvio da trajetória das 

partículas em decorrência da tortuosidade, reentrâncias e interligações entre os canais.  

O espalhamento do contaminante na direção do fluxo da solução é denominado 

dispersão longitudinal; já o espalhamento na direção perpendicular ao fluxo da solução; é 

denominado dispersão transversal (FREEZE e CHERRY, 1979; BEAR, 1979). 

As velocidades são diferentes nos vazios ou nos segmentos longitudinais de um vazio. 

O diâmetro dos vazios varia ao longo das linhas de fluxo, e a velocidade média de fluxo em um 

vazio depende da razão entre a área superficial e rugosidade relativas ao volume de água no 

vazio. Além disso, por causa da tortuosidade, ramificação e interpenetração de vazios, as linhas 

de fluxo microscópicas variam espacialmente em relação à direção média do fluxo. 

 

3.10.1.2.1. Difusão Molecular 
 

O transporte de contaminantes por Difusão Molecular ocorre devido ao gradiente de 

concentração existente em um fluido: o soluto dissolvido em água desloca-se de uma área de 

maior concentração para uma área de menor concentração. Este fenômeno ocorre 

independentemente da velocidade do fluxo. Nos solos, e em geral nos meios porosos, a difusão 
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é menor que em uma solução livre: isso se deve à tortuosidade das trajetórias de fluxo, e a 

retenção de íons e moléculas nas superfícies das partículas (KNOP, 2004). 

A difusão do soluto é proporcional ao gradiente de concentração, e pode ser expressa 

pela primeira lei de Fick, ou seja, considera-se que a massa de substância em difusão que passa 

por uma dada seção transversal por unidade de tempo é proporcional ao gradiente de 

concentração (MITCHELL, 1991). 

O processo de difusão também é chamado de autodifusão, difusão molecular ou difusão 

iônica. A difusão molecular causa um fluxo adicional de partículas de soluto no nível 

microscópico das regiões de maior para as de menor concentração (FREEZE e CHERRY, 1979; 

BEAR, 1979). 

 

3.10.1.2.2. Dispersão Hidrodinâmica 

 

Tratando-se de fluxo em meios porosos, o processo de Difusão Molecular não pode ser 

separado do processo de Dispersão Mecânica. Estes dois processos se combinam para definir a 

Dispersão Hidrodinâmica. Esta, refere-se ao espalhamento no nível macroscópico resultante da 

dispersão mecânica e da difusão molecular. É o fenômeno pelo qual o soluto tende a se espalhar 

para fora do caminho que era esperado que seguisse de acordo com a hidráulica advectiva do 

sistema de escoamento. O líquido com soluto ocupa inicialmente uma região determinada com 

uma interface abrupta, separando-a da região sem soluto. Devido a este processo, uma zona de 

transição cada vez mais larga vai sendo criada, através da qual a concentração de soluto varia do 

valor inicial para a do líquido ao redor (FREEZE e CHERRY, 1979). 

O processo de dispersão mecânica é dependente da direção do fluxo, mesmo que o meio 

poroso seja isotrópico com respeito às propriedades de textura e condutividade hidráulica, 

porque a dispersão é mais forte na direção do fluxo (dispersão longitudinal) que nas direções 

normais ao fluxo (dispersão transversal). A baixas velocidades, no entanto, onde a difusão 

molecular é o mecanismo dispersivo dominante, os coeficientes de dispersão longitudinal e 

transversal são aproximadamente iguais (BEAR, 1972).  

 

3.10.2. Processos Bio-Físico-Químicos 
 

São processos envolvendo interações bio-físico-químicas, complexas, de difícil 

separação em efeitos exclusivos de ordem física, química ou biológica, que propiciam o 

retardamento ou aceleração do movimento de uma dada substância química através da água 
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subterrânea, quanto a degradação desta substância ou decaimento de efeitos prejudiciais da 

mesma ao longo do tempo. 

 

3.10.2.1. Efeitos de Retardamento ou Aceleração 

 
3.10.2.1. 1. Adsorção/ Dessorção 

 

A adsorção é o processo segundo o qual o soluto adere às superfícies dos sólidos, 

devido às forças de atração aí existentes. Estas forças são decorrentes de cargas desequilibradas 

nas superfícies, resultantes de imperfeições ou substituições iônicas na estrutura cristalina dos 

minerais (substituição isomórfica) ou de quebra de ligações nas estruturas moleculares, 

especialmente nas extremidades (FREEZE e CHERRY, 1979).  

É o mecanismo de retenção mais importante para moléculas polares e íons. A adsorção 

por troca iônica é mais lenta que a adsorção molecular (VOYUTSKY, 1978). De maneira geral, 

a primeira camada da substância é adsorvida por troca iônica e as demais são atraídas por forças 

de Van der Waals (YONG et al.,1992). 

A adsorção é o principal mecanismo de retenção de metais em solução, enquanto que é 

apenas um dos mecanismos de retenção de substâncias orgânicas (LaGREGA et al., 1994). 

Este processo pode ser reversível, implicando na dessorção de cátions e ânions em 

função de mudanças de pH, entre outros fatores. Este processo de liberação de substâncias 

previamente adsorvidas ocorre quando a concentração afluente de uma determinada substância 

diminui, ou quando ocorre o chamado “deslocamento cromatográfico”, provocado pela 

competição com outra substância mais fortemente adsorvida. 

Quando uma pluma de contaminantes avança ao longo das linhas de fluxo do lençol 

subterrâneo, a frente é retardada como resultado da transferência de parte da massa de soluto 

para a fase sólida. Se a alimentação for descontinuada, os poluentes serão transferidos de volta à 

fase líquida à medida que água com concentrações mais baixas flui através da área previamente 

contaminada (CHRISTENSEN et al., 2001).  

Se as reações forem totalmente reversíveis, toda evidência de contaminação será 

eventualmente removida do sistema quando ocorrer a completa desadsorção (GARCÍA-

SANCHEZ et al., 1999).  

Freeze e Cherry (1979) lembram que os contaminantes não podem ser permanentemente 

isolados na subsuperficie, por mais que o retardamento seja forte; em algumas situações, no 

entanto, quando transferidos para a fase sólida do material poroso por adsorção ou precipitação, 

podem ser considerados fixos para a escala de tempo de interesse. 
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Algumas substâncias, por outro lado, não reagem suficientemente rápido com o meio 

poroso para se aceitar a hipótese de que as reações sejam imediatas. Como é dificil obter 

informações sobre velocidades de reação entre solutos e meio poroso, utiliza-se por 

simplicidade a equação de retardamento, o que pode levar a erros consideráveis nas previsões 

sobre migração de contaminantes em sistemas onde fatores cinéticos são importantes (SILVA, 

2002). 

 

3.10.2.1. 2. Sorção hidrofóbica 

 

Mecanismo típico de retenção de substâncias orgânicas na matéria orgânica do solo. É 

caracterizado pelo processo de partição, representada pela distribuição da substância entre duas 

fases (solução e a matéria orgânica do solo) por dissolução exclusivamente (YONG et al., 1992; 

LaGREGA et al., 1994). 

A matéria orgânica do solo age como um meio solubilizante para as substâncias 

dissolvidas na água (CHIOU et al., 1983). Os compostos orgânicos neutros, por terem mais 

afinidade com um solvente orgânico, passam da fase aquosa para a fase orgânica. Quanto menos 

polar for o composto, maior sua tendência a ser particionado na fase orgânica, também chamada 

fase hidrofóbica, a partir da água, que é um solvente polar. Equivalentemente, compostos menos 

solúveis em água têm maior tendência a serem sorvidos na matéria orgânica. A partição é 

diferenciada da adsorção pela distribuição homogênea do material sorvido ao longo do volume 

total da fase hidrofóbica (CHIOU et al., 1983). 

 
3.10.2.1.3. Precipitação / Dissolução 

 

Estas reações controlam os níveis e limites da quantidade total de poluentes na solução, 

quando esta percola através do solo. Os níveis de poluentes são governados pela solubilidade da 

fase sólida, sendo estas reações importantes na migração de metais, que são influenciadas pelo 

pH do sistema (CHRISTENSEN et al., 2001). 

Assim, a precipitação consiste no desprendimento de substâncias inicialmente em 

solução, que ocorre quando a sua concentração na solução excede o seu grau de solubilidade e o 

excesso sai de solução. A precipitação é o processo inverso da dissolução. É um processo 

reversível, ou seja, se a concentração chegar a valores menores que o grau de solubilidade, pode 

ocorrer dissolução da substância precipitada. Este processo é fortemente afetado pela 

temperatura e pH. 
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Pode ocorrer dissolução na água do produto livre ou de formas sólidas de substâncias, 

por exemplo, através de lixiviação. Os produtos são mais comumente cátions ou ânions 

inorgânicos ou moléculas orgânicas polares ou apolares (LaGREGA et al., 1994). Uma vez que 

há aumento da concentração do soluto, o seu transporte é facilitado. 

 

3.10.2.1.4. Co-Solvência 
 

É a dissolução da substância em mais de um solvente. Ocorre com substâncias orgânicas 

como resultado da introdução de certa quantidade de um solvente orgânico na subsuperfície. A 

presença de solventes promove um aumento da interação entre o soluto e o solvente que ocorre 

juntamente com a água. A mistura resultante pode aumentar a mobilidade de substâncias em 

comparação com o caso em que o solvente é a água pura. 

Em particular, a solubilidade de uma substância orgânica pode aumentar e a capacidade 

de sorção do solo pode diminuir. A introdução de solventes na água na faixa de 20% ou mais 

em termos de volume pode aumentar a solubilidade de compostos hidrofóbicos em mais de uma 

ordem de grandeza (LaGREGA et al., 1994). 

 

3.10.2.1.5. Complexação 

 

 A complexação é um processo que refere-se a formação de complexos, a qual consiste 

na formação de uma ligação coordenada entre um cátion metálico e um ânion ou molécula 

polar, chamado ligante. 

 O arranjo metal-ligante é neutro e é denominado complexo, no qual os ligantes 

envolvem o metal (LaGREGA et al., 1994; FETTER, 1993). A ligação formada pode ser 

covalente ou eletrostática (FETTER, 1993). Em geral, os complexos formados com ligantes 

inorgânicos são mais fracos que os formados com ligantes orgânicos (YONG et al., 1992). 

 A complexação aumenta a mobilidade potencial de um metal, pois o complexo formado 

é mais solúvel que o cátion metálico, além de o complexo envolver o que seriam íons metálicos 

livres, diminuindo assim as oportunidades de adsorção e precipitação destes íons (LaGREGA et 

al., 1994). 

Esta representa a formação de complexos inorgânicos-orgânicos, que embora ocorra, a 

extensão de seus efeitos é desconhecida e de difícil previsão (CHRISTENSEN et al., 2001). 
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3.10.2.1.6. Ionização  

 

Processo no qual substâncias mudam sua forma iônica. Assim, ácidos orgânicos podem 

doar elétrons em soluções aquosas, tornando-se ânions, o que aumenta significativamente a sua 

mobilidade na água (LaGREGA et al., 1994). Ácidos e bases fracas, muitas vezes, têm 

constantes de dissociação que afetam profundamente o seu grau de ionização dentro da faixa 

normal de variação do pH dos solos, fazendo necessário considerar as características de sorção 

das formas ionizada e não ionizada (BEWICK, 1994). 

 

3.10.2.1.7. Filtração 

 

A água subterrânea contaminada pode conter partículas em suspensão e outras 

substâncias dissolvidas, ou conter substâncias poluentes sorvidas, como no caso de metais ou 

compostos orgânicos sorvidos em grãos de argila ou matéria orgânica coloidal (DOMENICO e 

SCHWARTZ, 1991). 

Durante o processo de infiltração de água no solo, com partículas em suspensão, parte 

do material suspenso fica retido na superfície, pois as partículas maiores que a abertura dos 

poros não conseguem penetrar no solo (DOMENICO e SCHWARTZ, 1991). Observa-se a 

formação de uma membrana de alta resistividade, que dificulta tanto a percolação quanto a 

entrada de partículas finas no solo (KOVÁCS et al., 1981).  

Assim, o processo de infiltração é aplicável quando a solução contém partículas 

suspensas de diversos tamanhos, como, por exemplo, o lixiviado. Neste caso, as partículas 

acumulam-se nos vazios e a permeabilidade do solo diminui. Deste modo, é possível que ocorra 

a redução da migração do lixiviado devido à redução da permeabilidade, mas torna-se difícil 

estimar a extensão do processo resultante como forma de atenuação (QASIM e CHIANG, 

1994). 

 
3.10.2.1.8. Reações Oxi - Redução 
 

As reações de oxidação e redução resultam na alteração da valência dos elementos 

envolvidos através de ganho ou perda de elétrons. 

No meio ambiente, tais reações podem ser controladas por microorganismos que não 

participam da reação, mas agem como catalisadores. Estes microorganismos obtêm energia 

através da oxidação de compostos orgânicos, hidrogênio ou formas reduzidas inorgânicas de 

ferro, nitrogênio e enxofre. Para que estas reações ocorram, são necessários receptadores de 

elétrons, que em condições aeróbias pode ser o oxigênio, enquanto que, em condições 
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anaeróbias, são nitratos, sulfatos e dióxido de carbono (FETTER, 1993; FREEZE e CHERRY, 

1979). 

Assim, estas reações de oxidação e redução podem afetar a solubilidade dos poluentes. 

Como exemplo, cita-se o ferro e o manganês no estado oxidado, os quais apresentam-se pouco 

solúveis, enquanto a atenuação de outros metais, em um ambiente redutor e na presença de 

sulfeto em quantidade suficiente, é mais favorável devido à queda de solubilidade 

(CHRISTENSEN et al., 2001). 

 

3.10.2.1.9. Hidrólise 

 

A hidrólise é uma reação de uma substância com moléculas de água, sendo descrita 

como uma troca de um grupo aniônico X da substância por uma hidroxila (OH–), resultando na 

decomposição da substância. 

Para a maioria das substâncias, a hidrólise tem um efeito relativamente insignificante 

em comparação com outros que transformam substâncias orgânicas. Porém, para substâncias 

orgânicas cloradas, que não são prontamente transformadas pela biodegradação, a hidrólise 

pode ter importância. A hidrólise de substâncias orgânicas cloradas envolve a troca de um grupo 

aniônico X pela hidroxila em um átomo de carbono (LaGREGA et al., 1994). 

Assim este processo representa a diminição da concentração dos constituintes do 

lixiviado, quando este entra em contato com as águas subterrâneas. O grau de diluição é 

proporcional ao fluxo de água em relação ao fluxo do lixiviado, e depende também da textura 

do solo, ou seja, quanto menor o tamanho dos grãos, menor será o fluxo e, conseqüentemente, 

menor o grau de diluição (QASIM e CHIANG, 1994). 

 

3.10.2.1.10. Metabolização 

 

 A metabolização é um processo de degradação biológica, que consiste na transformação 

de moléculas orgânicas em outras menores, como conseqüência da atividade metabólica de 

microorganismos presentes no solo. A energia necessária para o seu metabolismo é suprida pela 

degradação de substâncias ricas em energia, transformando-as em metabolitos de menor energia 

e, por fim, em CO2 e H2O (LaGREGA et al., 1994). As reações envolvidas no processo incluem 

oxidação, redução, desalogenação, hidrólise e clivagem de anel, entre outras (FETTER, 1993; 

LaGREGA et al., 1994). 

No subsolo ocorre em predominância a biodegradação anaeróbia, na qual os 

microorganismos não requerem oxigênio para o seu metabolismo, pois a água subterrânea está 
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isolada da atmosfera, de maneira que o oxigênio consumido em reações hidroquímicas e 

bioquímicas não é reposto (FREEZE e CHERRY, 1979; LaGREGA et al., 1994). 

 

3.10.2.1.11. Volatização 

 

A volatilização é um processo de difusão pelo qual uma substância passa da sua fase 

líquida ou sólida para a gasosa, onde sua concentração é inicialmente baixa, ocorrendo 

principalmente na zona não-saturada e na superfície do nível de água (QASIM e CHIANG, 

1994). 

 

3.10.2.1.12. Sorção 
 

A retenção de substâncias é referida genericamente como sorção, termo que não leva em 

consideração a natureza do processo (QASIM e CHIANG, 1994). 

Naturalmente, a habilidade do solo em reter substâncias é limitada. Assim sendo, se a 

fonte de contaminação tiver alimentação contínua, a taxa de retenção tende a diminuir com o 

tempo, podendo chegar a se anular. 

Neste ponto, diz-se que o solo atingiu sua capacidade de retenção. A quantidade da 

substância que permanece dissolvida na água percolante aumenta à medida que a quantidade 

acumulada no solo se aproxima da sua capacidade de retenção (YONG et al., 1992). 

A transferência da substância para a fase sólida durante o fluxo provoca redução da 

velocidade da frente de contaminação em relação à velocidade do fluido, resultando em um 

fenômeno denominado retardamento da frente de contaminação.  

 

3.11. Ensaios de Laboratório 
 

Estes ensaios clássicos reproduzem os processos de interação entre um fluído e um 

material qualquer, fornecendo estimativas dos parâmetros envolvidos. Em aplicações 

geoambientais, o objetivo básico da avaliação desse processo é definir o comportamento dos 

fluídos contaminantes no solo, em estado natural ou modificado, fornecendo subsídios 

imprescindíveis para construção e avaliação dos liners (TRESSOLDI, 2002). 

Boscov (1997) observa que os equipamentos de laboratório para ensaios com poluentes 

devem ser constituídos de materiais que adsorvam quantidades desprezíveis de soluto e que 

sejam quimicamente inertes. Alguns tipos de ensaios executados em laboratório serão 

apresentados a seguir. 
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3.11.1. Ensaio de Coluna ou de Dispersão 
 

Os ensaios de coluna ou de dispersão são representados por uma coluna cilíndrica 

preenchida com solo e saturada com água. Assim, permite-se o estabelecimento de um regime 

de fluxo permanente de água através da coluna. Em um certo instante t = 0, um soluto não 

reativo com concentração c0 é introduzido na extremidade de montante da coluna. A solução 

começa a desalojar a coluna de água original. Mede-se a concentração de saída c = c (t) no final 

da coluna com diversos intervalos de tempo. Um esquema ilustrativo da montagem do ensaio de 

coluna está apresentado na Figura 4. 

 
Figura 4 – Ensaio de coluna (FREEZE e CHERRY, 1979 apud BOSCOV, 1997) 

 

A representação gráfica da concentração de saída c ou da relação c/c0 em função do 

tempo t ou do volume de efluente U é chamada de curva de saturação do poluente, ou, também, 

denominada de breakthrough curve. Dois modos de representar a curva de saturação estão 

apresentados nas Figuras 5 e 6. A concentração inicial do soluto na água é considerada igual a c0 

na Figura 5, e nula na Figura 6. 

 

 
Figura 5 – Curva de saturação do poluente em função do volume de efluente (BEAR, 1979; 
BOSCOV, 1997) 
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Na qual:                                
 

( ) ( )
i

i

cc
ctcU

−
−

=
0

ξ                                                                                                                           (3) 

 
ξ =  Concentração relativa; 

c i = concentração original do soluto na água; 

c 0 = concentração do soluto na solução de alimentação; 

c (t) = concentração do soluto no efluente no tempo t, após o escoamento do volume U; 

Q = vazão constante; 
U0 = volume de vazios da coluna; 

U = volume de efluente; 

t = tempo. 

 
Figura 6 – Curva de saturação do poluente em função do tempo (FREEZE e CHERRY, 1979; 
BOSCOV, 1997) 
 

Se o transporte fosse apenas advectivo, a frente de soluto passaria pela coluna no tempo 

t2 relativo à velocidade u, e a curva de saturação seria uma função degrau. A dispersão 

hidrodinâmica faz com que o soluto apareça na saída em um tempo t1 menor que t2. Por outro 

lado, havendo adsorção do soluto pelo solo, a curva será retardada e o soluto atingirá a base da 

coluna no tempo t3 (FREEZE e CHERRY, 1979; BOSCOV, 1997). 

O ensaio de coluna é tradicionalmente utilizado para a determinação da capacidade de 

adsorção do carvão ativado, dentro do processo de purificação da água de abastecimento por 

adsorção de contaminantes indesejados em adsorventes sólidos (BOFF, 1999). 

Assim, YONG et al (2001) citam que estes ensaios são destinados a vários propósitos: 

1) Estudar a adsorção e atenuação de contaminantes; 

2) Determinação (estimativa) do número de volumes de poros necessários para a chegada de um 

contaminante; 

3) Obtenção das informações necessárias para o cálculo dos parâmetros de retardamento, 

utilizados nos modelos de transporte de contaminantes; 
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4) Determinação (estimativa) dos parâmetros de transporte (dispersão/difusão molecular) que 

controlam a migração de contaminantes no solo. 

 Geralmente, nos ensaios de coluna são utilizados dispositivos simples para anulação do 

efeito de alguns parâmetros, controle e quantificação de outros, dependendo da finalidade para 

qual se destina o ensaio. A complexidade do sistema aumenta à medida que novos parâmetros 

vão sendo acrescentados à análise. Sistemas complexos envolvendo soluções com grande 

variedade de contaminantes e grande heterogeneidade do solo necessitam de grandes aparatos 

para controle e mensuração dos parâmetros, além de grande experiência no tratamento e 

interpretação dos dados (TRESSOLDI, 1991). 

 Na maioria dos estudos de contaminação em solos, as colunas são construídas de 

maneira geral, em três partes: o reservatório-fonte (solução contaminante); a intermediária 

(corpo de solo) e o reservatório de coleta (fluído que percolou no solo é apresentado). Os dados 

da contaminação do solo são obtidos pelo monitoramento da concentração do contaminate no 

reservatório-fonte e também através da análise dos seus teores presentes na amostra de solo 

(BOFF, 1999). 

 TRESSOLDI (2002) apresenta alguns procedimentos mais utilizados para ensaios de 

coluna: 

1) Técnicas associadas ao solo (amostragem, peneiramento, umedecimento, empacotamento, 

entre outros); 

2) Técnicas associadas às soluções influentes (coleta de resíduos líquidos anaeróbios, 

manutenção da estabilidade das soluções durante a operação dos equipamentos para fluídos 

diferentes, entre outros); 

3) Técnicas associadas aos efluentes (amostragem, preservação das amostras, análises química, 

entre outros); 

4) Tratamento dos dados (curvas de chegada, atenuação, movimento dos poluentes, 

incorporação de variáveis, entre outros); 

5) Previsão do movimento dos poluentes, aplicação direta das curvas de chegada e 

desenvolvimento de modelos de equações universais. 

 É importante salientar que os procedimentos acima descritos possuem um sentido 

generalístico, sendo que os procedimentos diferem muito, dependendo da finalidade para que o 

ensaio se dispõe.  

Uma variedade de aparatos podem ser utilizados nos ensaios de coluna, porém todos 

eles seguem o mesmo princípio, ou seja, contato entre contaminante e solo. Assim, como os 

procedimentos diferem para cada aplicação, o mesmo ocorre quanto aos dispositivos utilizados 

e os equipamentos variam conforme os tipos de líquidos em estudo (BOFF, 1999). 

Os métodos utilizados para o cálculo dos parâmetros de transporte de contaminantes em 

experimentos de coluna classificam-se em estáveis e transientes (YONG et al., 2001). Nos 
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métodos estáveis não há fornecimento de contaminante após o início do ensaio, enquanto nos 

transientes, o abastecimento de contaminantes na fonte é contínuo. 

A diminuição da concentração na fonte é um dos métodos estáveis que tem grande 

aplicação no estudo da difusão molecular. Neste ensaio o fluxo é impedido de chegar até o 

extremo inferior da coluna (YONG et al., 2001). 

Como exemplo de um método transiente, cita-se o ensaio de percolação do solo por 

fluídos contaminantes, em que o gradiente hidráulico é controlado e a coleta de amostras é 

regular. Os resultados obtidos são apresentados sob a forma de diagramas de curvas 

características de transporte (breakthrough curves) que são construídas através da relação 

concentração relativa (Concentração no reservatório de coleta/Concentração inicial) versus 

número de volume de poros (VP) e tempo (LEITE, 1997). 

 

3.11.2. Ensaio de Difusão 
 

A aparelhagem do ensaio consiste basicamente de uma célula de acrílico ou Plexiglas, 

uma base ou placa circular impermeável e tampa superior com orificio para drenagem e coleta 

de amostra (BOFF, 1999). Um esquema ilustrativo está representado na Figura 7. 

 

 
                      Figura 7 – Ensaio de difusão (BOSCOV, 1997) 

 
No caso de utilização de amostras indeformadas, o corpo de prova deve ser moldado 

com dimensões próximas das desejadas e pressionado para dentro do cilindro por meio de um 

equipamento de compressão ou um equipamento de compressão hidráulica, para evitar distorção 

(BOSCOV, 1997).  

Uma vez posicionada a amostra de solo, fixa-se a base sob a célula e sela-se o contato 

com silicone. A parte superior do cilindro é prenchida lentamente com a solução de ensaio, de 

modo a formar uma camada sobre o solo. Fecha-se a célula com a tampa superior; o contato 

entre ambas deve ser vedado para garantir estanqueidade (BOSCOV, 1997). 
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O orifício é fechado com uma pequena rolha de borracha, a qual só é removida para 

coletar amostras de fluido do reservatório durante o ensaio. A solução é agitada continuamente 

para manter uma concentração uniforme através do reservatório, por meio de uma pá agitadora 

(BOSCOV, 1997). 

Durante o período de ensaio, coletam-se amostras de solução a intervalos regulares de 

tempo para monitoramento da concentração da solução e, ao final, amostras de solo devem ser 

seccionadas em discos para determinação da distribuição vertical das concentrações por meio de 

análise química da solução intersticial (BOSCOV, 1997).  

Para o cálculo do coeficiente de difusão, são utilizadas as curvas de concentração do 

fluido no reservatório em função do tempo, e a concentração do fluido intersticial do solo em 

função da profundidade de solo.  

 

3.11.3. Ensaio de Adsorção em Lote ou Batch Equilibrium Test 
 

Uma solução aquosa contendo soluto com composição e concentração conhecida é 

misturada a uma massa de adsorvente por um período de tempo determinado. A seguir, a 

solução é separada do adsorvente e analisada quimicamente para determinação da mudança na 

concentração de soluto. A quantidade de soluto adsorvida pelo adsorvente é, por hipótese, a 

diferença entre a concentração inicial de soluto, antes do contato com o adsorvente, e a 

concentração final, após o tempo de mistura (ELBACHÁ, 1989; USEPA, 1992). 

Muitos parâmetros experimentais podem afetar a adsorção de um dado constituinte 

químico pelo solo. Para solutos inorgânicos, os parâmetros são, entre outros: tempo de contato 

ou de equilíbrio, temperatura, método de mistura, razão solo/solução, teor de umidade do 

adsorvente, pH da solução, hidrólise, e presença de outros produtos químicos dissolvidos na 

solução. Para solutos orgânicos, além dos parâmetros já mencionados, acrescentam-se: carbono 

orgânico dissolvido, volatilidade do adsorvato, fotodegradação, biodegradação e estabilidade do 

composto (ELBACHÁ, 1989; USEPA,1992). 

O ensaio em lote permite a estimativa da adsorção de um produto químico em solução 

por um adsorvente em condições de equilíbrio e, também, a geração de isotermas de adsorção, 

as quais indicam como a adsorção varia com a concentração de soluto na solução (ELBACHÁ, 

1989; USEPA,1992). 
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3.11.4. Ensaios de Compatibilidade 

 

Estes procuram verificar o efeito da percolação de poluentes nas propriedades e 

características geotécnicas do solo. O termo também pode ser empregado em um sentido mais 

restrito, referindo-se mais especificamente a ensaios de permeabilidade, realizados com esse 

objetivo (BARBOSA et al., 1994). 

São realizados ensaios de granulometria, limites de Atterberg, permeabilidade, 

resistência ao cisalhamento (normalmente, resistência à compressão simples) e, eventualmente, 

pressão de expansão, antes e depois da percolação da solução (BARBOSA et al., 1994). 

Recomenda-se a execução desses ensaios como procedimento mínimo no estudo de transporte 

de poluentes em solos, visto que a percolação de uma solução pelo solo pode alterar suas 

características geotécnicas. 

 

3.12. Permeabilidade 
 

A identificação e caracterização dos condicionantes geológicos e hidrogeológicos do 

meio constituem uma importante etapa nos estudos relacionados às conseqüências do descarte 

de resíduos. Inúmeros problemas presentes nos locais de disposição de resíduos sólidos podem 

ser estudados se as características do fluxo da água no solo forem conhecidas. Estes problemas 

vão desde a estabilidade de encostas até o projeto de coberturas e liners de aterros sanitários. 

Um dos parâmetros que podem ser destacados, possuindo grande importância na 

compreensão da migração dos contaminantes no solo, é a condutividade hidráulica do meio, 

pois é a principal propriedade do solo que controla o processo de infiltração de contaminantes. 

Assim, a determinação da permeabilidade dos solos é uma das etapas mais importantes nas 

investigações geotécnicas visando projetos de aterros sanitários. 

Essa propriedade representa a velocidade com que os fluidos movimentam-se no meio 

poroso refere-se à facilidade com que um fluido atravessa o meio poroso e, juntamente com 

outros importantes parâmetros geológicos, geotécnicos e geomorfológicos, caracteriza o meio 

físico em questão.  

A características de fluxo do líquido no meio é então representada pelo coeficiente de 

permeabilidade (K) ou condutividade hidráulica, que é a taxa de infiltração de um fluido em um 

meio poroso. Segundo Stephens (1996) na zona não saturada este coeficiente varia em função 

das propriedades do meio poroso, das características do fluido e do teor de umidade volumétrica 

do material.  

Quanto maior a umidade, maior a condutividade hidráulica, pois a área útil condutora de 

água vai se tornando menor à medida que o teor de água decresce. É, então, fácil constatar que 
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na zona saturada varia somente em função das propriedades do meio poroso e das características 

do fluido. 

Quanto menor a condutividade hidráulica, menor a velocidade de migração do 

contaminante, o que significará menor volume contaminado e mais tempo para a degradação 

biológica e para as intervenções necessárias à remediação. O seu valor poderá ser alterado tanto 

positivamente (precipitação de solutos) quanto negativamente (dissolução de cimentação). 

A permeabilidade é dependente de vários atributos do solo, principalmente da 

densidade, porosidade, macro e microporosidade (MESQUITA e MORAES, 2004).  

A granulometria e a estrutura apresentam influência sobre o espaço poroso do solo, sua 

porosidade total e distribuição de poros, dificultando em maior ou menor intensidade o 

movimento da água (MESQUITA, 2001). Segundo Neves (1987), pode-se determinar o 

coeficiente de permeabilidade por diferentes maneiras: fórmulas empíricas; ensaios de 

laboratório (com o uso de permeâmetros), ou ensaios de campo. 

Assim, muitos métodos de ensaios para determinação do coeficiente de permeabilidade 

têm sido desenvolvidos e aperfeiçoados, com fins de redução de custos dos ensaios e o 

aperfeiçoamento dos aparelhos de medição em campo, tornando-os mais práticos e de fácil 

utilização. 

No caso de aterros, o conhecimento da permeabilidade possibilita o desenvolvimento de 

projetos mais econômicos e adequados, bem como melhores soluções no que se refere à 

recuperação e remediação de aterros existentes. 

Em solos destinados para a disposição de resíduos sólidos, a percolação é fator 

importante a ser considerado, pois precisa-se verificar a eficiência das barreiras de 

contaminantes para o cálculo do balanço hídrico e para o estudo de inúmeros problemas 

geotécnicos como, por exemplo, a estabilidade de encostas (ABREU,2000).  

Assim a composição mineralógica, o tamanho, a distribuição das partículas do solo, os 

vazios do solo e as características dos fluidos percolantes são fatores que influenciam a 

condutividade hidráulica do solo, ou sua permeabilidade (STEPHENS, 1996).  

A mineralogia das argilas é um fator importante influenciando neste transporte de 

contaminantes, uma vez que as propriedades típicas das argilas são função basicamente dos 

argilominerais. As diversas espécies de argilominerais influenciam, diferentemente, o 

comportamento dos solos, no que diz respeito à capacidade de adsorção, atividade e 

condutividade hidráulica. As espécies de argilominerais que determinam os extremos das 

propriedades dos solos são a caulinita e a montmorilonita. Assim, solos com predominância de 

caulinita possuem menor capacidade de troca catiônica, menor atividade e maior condutividade 

hidráulica do que solos com montmorilonita (ELBACHÁ, 1989). 
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Portanto, no geral, solos argilosos apresentam baixas condutividades hidráulicas e 

elevada capacidade de sorção dos contaminantes nas partículas argilosas, funcionando como 

barreiras naturais e dificultando sua migração. 

Assim, mostra-se necessário que na etapa de seleção da área para disposição de resíduos 

sólidos, levantamentos geológicos, pedológicos e geotécnicos devem ser realizados para auxiliar 

na definição das condições favoráveis e desfavoráveis à implantação do sistema de disposição 

final na área.  

Vários autores estudaram a interação do lixiviado de aterros sanitários de resíduos 

sólidos com os solos utilizados para impermeabilização. O objetivo destes estudos foi verificar 

as contaminações que estes líquidos possam causar ao meio ambiente, devido a sua elevada 

carga de poluentes orgânicos e inorgânicos. Dentre estes autores, destacam-se: EKLUND 

(1985), DANIEL (1989), MONTEIRO (1997), BORGES (1997), COLMANETTI (2000), 

RITTER et al (2002), PRIM (2003), HAMADA (2004), LEITE (2004), IWAI (2005).  

Ritter et al (2002) realizaram ainda ensaios de permeabilidade moldados na umidade 

ótima do solo utilizando como líquido percolante a água e o lixiviado de aterros sanitários. Com 

seu estudo obteve valores de permeabilidades menores com o líxiviado, fato explicado pela 

colmatação da amostra pelas partículas sólidas em suspensão presentes no líquido. 

Hamada (2004) estudou o transporte de líquidos e a atenuação da carga orgânica do 

lixiviado de aterro sanitário em um solo arenoso fino, compactado com diferentes graus de 

compactação (75, 80, 85, 90 e 95 % do Proctor Normal), alimentados com água e com líquido 

percolado. Verificaram-se reduções sensíveis na permeabilidade do líquido percolado e na 

remoção da DQO para as colunas submetidas a graus de compactação iguais ou superiores a 

85%. Observa-se assim que a interações solo-lixiviado e as reações físico-químicas envolvidas 

durante a percolação resultam na atenuação da carga de contaminantes do lixiviado.  

Iwai (2005), a partir dos resultados do seu estudo sobre remoção da DQO do lixiviado, 

através da percolação em solos empregados como material de cobertura de aterros sanitários 

obteve remoções de DQO acima de 90%, remoção média de aproximadamente 60% de sólidos 

totais, o que acarretou em resultados significativos de redução de cor e turbidez. Verificou-se 

que a compactação do solo tem influência direta nos resultados, uma vez que em solos com 

densidade maior a velocidade de escoamento é mais baixa, obtendo-se melhores resultados em 

termos de eficiência. Por outro lado, a colmatação é mais rápida, prejudicando a percolação do 

efluente e comprometendo o sistema. Conclui-se, portanto, que o principal mecanismo de 

remoção neste sistema, é a ação física do solo na retenção de material particulado, respondendo 

assim por grande parcela da eficiência observada. 

Portanto, observa-se que com o conhecimento das características do solo local pode-se 

escolher o sistema de impermeabilização de laterais e fundos das trincheiras. Dados como teor 

de umidade, granulometria, textura, consistência, espessura, cor, classificação, peso específico, 
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índice de vazios, condutividade hidráulica, parâmetros de compactação, capacidade de campo, 

bem como estimativa da capacidade de carga, da compressibilidade e da resistência dos solos 

são informações que podem ser obtidas em uma campanha de investigação geotécnica.  

Abreu (2000) apresenta valores de permeabilidade determinados por diversas formas e 

autores, bem como em locais diferentes, podendo-se observar que a permeabilidade em aterros 

de lixo varia aproximadamente entre 10-4 a 10-8 m/s. 

Uma área que apresente um solo com maior condutividade hidráulica permitirá mais 

facilmente a passagem do lixiviado pelo solo, potencializando o risco de poluição das águas.  

Na Ttabela 4 a seguir, é possível observar valores de coeficiente de permeabilidade 

estabelecidas por alguns autores para a escolha de área para destinação de resíduos sólidos. 

 

Tabela 4 – Valores do coeficiente de permeabilidade indicado para locais de disposição de 
resíduos sólidos de acordo com diferentes autores. 

Fonte                                                                 K (m/s) 
Benson et al. (1994) ≤ 10-9 

Daniel (1993) ≤ 10-9 
Bagahi (1994) ≤ 10-9 
EPA (1989) ≤ 10-9 

Cetesb (1993) ≤ 10-9 
 

Segundo a Cetesb (1993) os solos que forem utilizados em base de Aterros Sanitários 

devem apresentar o coeficiente de condutividade hidráulica menor ou igual a 1x 10 –9 cm/s. 

Mas, como esta característica é dificilmente encontrada em solos naturais de locais de 

disposição de resíduos, recomenda-se a utilização da adição de argilas naturais para se obter 

características necessárias ao bom desempenho de uma camada impermeabilizante. 

Deve-se então procurar seguir critérios estabelecidos pelos órgãos ambientais para 

definição de áreas de disposição de resíduos sólidos, pois estes critérios têm como objetivo 

preservar o meio ambiente, preservando as reservas naturais de possíveis contaminações que o 

lixiviado pode promover ao subsolo. 

 

3.12.1. Lei de Darcy 

 
 A condutividade hidráulica foi quantificada em 1856 pelo engenheiro francês Henri 

Darcy através de um experimento que relacionava a velocidade de percolação do fluido no meio 

poroso e o gradiente hidráulico (FREEZE E CHERRY, 1979; LIBARDI, 1995; PINTO, 2000). 

 Na tentativa de quantificar o movimento de água no solo, Darcy realizou uma 

experiência na qual introduzia em coluna de areia homogênea um fluxo de água (Q) até que este 

atingisse uma situação de equilíbrio dinâmico.  
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O fluxo que atravessava a coluna de areia era diretamente proporcional à área A de sua 

seção transversal, à diferença de carga piezométrica (hf – h0) e inversamente proporcional ao 

comprimento L da coluna de areia, conforme a equação 4 a seguir: 

  






 −
∝

L
hfh

AQ 0                                                                             (4) 

  Equilibrando-se a equação acima, obtém-se uma constante de proporcionalidade K, 

dando origem à chamada Lei de Darcy, expressa pela equação 5 a seguir: 
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 Muitos fatores influenciam a condutividade hidráulica K, entre eles: a densidade e a 

viscosidade da água; tamanho, forma e número de poros; e as propriedades do fluido e das 

partículas do solo (permeabilidade) que afetam a atração entre os dois materiais 

(LIBARDI,1995).  

No entanto, sendo a viscosidade e a densidade constantes, para fins de estudo de 

percolação de água dentro do solo, considera-se permeabilidade e condutividade como 

sinônimos e somente dependentes do número de poros e como eles estão interconectados 

(SILVEIRA et al., 1993). 

  No laboratório, a condutividade hidráulica (K) pode ser determinada através de ensaios 

de carga constante ou variável. Quando a condutividade hidráulica é muito baixa, a 

determinação pelo permeâmetro de carga constante é pouco eficiente, e assim utiliza-se 

preferencialmente a carga variável.  

 No permeâmetro de carga variável, a amostra é colocada em um cilindro de área 

transversal (A), de área interna α e comprimento (L) e fechada entre duas placas porosas. A 

descarga (Q) é medida em uma bureta graduada de seção A, verificando-se o tempo (t) que a 

água leva para baixar de uma altura inicial (h0) até a altura final (hf).  

O permeâmetro de carga variável está representado na Figura 8.  
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Figura 8 – Esquema do permeâmetro de carga variável (modificado de Freeze e Cherry, 1979). 

 

Conhecendo as características do cilindro (área A e comprimento L) e a área da bureta 

a, K é calculada a partir da equação 6  (PINTO, 2000). 
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=                                                                                (6) 

Também no campo é possível quantificar a condutividade hidráulica, com a vantagem 

de experimentar o solo não deformado em sua locação natural, com respeito à superfície do 

solo, ao lençol freático e outros fatores que possam interferir na taxa de fluxo.  

Entretanto, o baixo coeficiente de permeabilidade associado às argilas muitas vezes 

envolve um longo período de tempo para esse tipo de ensaio, requerendo ainda atenção especial 

a diversos outros fatores, como a evaporação, por exemplo.  

 

3.12. 2. Ensaios de Permeabilidade 

 
No manual de ensaios da Associaçäo Brasileira de Cimento Portland (ABCP, 1992), 

Ensaios de Permeabilidade, foi proposta a seguinte classificação para ensaios de campo: 

Quadro 1 – Formas de realização de ensaios de campo segundo a ABCP (1992) 

MANEIRA DE 
REALIZAÇÃO 

PRESSÃO 
APLICADA 

DENOMINAÇÃO 
DOS ENSAIOS 

MÉTODO DE 
PROSPECÇÃO 

Carga Infiltração Sondagens, poços e cavas Nível constante Descarga Bombeamento Sondagens e poços 
Carga Rebaixamento Sondagens e poços Nível Variável Descarga Recuperação Sondagens e poços 
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Apesar de um pouco simplista, esta classificação dá idéia dos vários métodos existentes 

para a determinação da condutividade hidráulica dos solos. 

Os ensaios para determinação do coeficiente de permeabilidade estão atualmente 

buscando apresentar uma maior representatividade nos resultados, redução dos custos dos 

ensaios e o aperfeiçoamento dos aparelhos de medição em campo, tornando-os mais práticos e 

de fácil utilização. 

Alguns dos ensaios mais usados para a determinação da condutividade hidráulica dos 

solos são: 

A) Ensaios de carga constante ou variável em laboratório 

B) Ensaios in situ 

B.1) Poços e furos 

B.2) Hvorslev 

B.3) Infiltrômetro de anel duplo 

B.4) Câmara de Fluxo 

B.5) Perfil Instantâneo 

C) Ensaio em rocha – Ensaio de Lugeon 

Os ensaios de permeabilidade realizados em laboratório são mais controlados, mas não 

se pode garantir que alguma perturbação ocorra durante a retirada da amostra. 

Portanto, os ensaios em laboratório têm menor representatividade do que os de campo, 

já que uma amostra não pode englobar algumas estruturas do solo tais como raízes, macroporos 

e fraturas. 

Os ensaios em campo, apesar de terem uma maior representatividade, são menos 

controlados e requerem a instalação de aparelhos de difícil manuseio, lentos e caros, além de 

perturbarem as condições naturais do solo, sendo que nestes ensaios in situ, o estado de tensões 

não pode ser controlado e o gradiente hidráulico não pode ser medido com precisão conforme 

descrito por alguns autores a seguir. 

Daniel et al. (1985) concluíram que a condutividade hidráulica no campo é geralmente 

de 10 a 1000 vezes maior que a determinada em laboratório. Assim, as amostras de laboratório 

são pequenas para incorporar os macroporos presentes no campo, de forma que ficam pouco 

representativas. Elsbury et al (1988) observaram que as medidas de condutividade hidráulica 

diferem substancialmente se feitas em laboratório ou no campo. Portanto a condutividade 

hidráulica é, geralmente, uma estimativa conservadora (BENSON et al., 1994). 
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___________________________4. MATERIAL E MÉTODOS 
 

4.1. Caracterização da área de estudo 

 

O Município de São Carlos está localizado na região central do Estado de São Paulo, 

possuindo uma área de 1.141,00 km2 e uma densidade demográfica de 195,65 hab/km2 

(SEADE, 2008). Segundo a SEADE (2008), o município é considerado um pólo regional e 

possuía no ano de 2008 uma população de 223.226,00 habitantes, apresentando crescimento 

médio de 1,86 % ao ano. 

Situa-se em um planalto, possuindo uma altitude média de 856 m e sua área tem assento 

em duas Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos, a UGRHI-13 da bacia Tiête/Jacaré 

e a UGRHI-09 da bacia Mogi-Guaçu, conforme Figura 9. 
 

 
 
Figura 9 – Localização do município de São Carlos em relação a América do Sul, Brasil, São 
Paulo e Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos de São Paulo. Fonte: 
http://www.rededasaguas.org.br.(2004) 
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4.2. Aterro Sanitário de São Carlos 
 

O aterro sanitário do município de São Carlos localiza-se à noroeste da área urbana, na 

Fazenda Guaporé, nas coordenadas 21º57´S e 47º55´W, distando aproximadamente 15 km do 

centro da cidade e 7,8 km do entroncamento da Rodovia Washington Luiz (SP-310) com a 

Rodovia Ribeirão Preto - São Carlos (SP-318). O seu acesso pela Rodovia Washington Luiz 

ocorre na altura do km 230, por meio de uma estrada vicinal e contêm um dos afluentes do 

córrego do Galdino, situado a oeste do aterro. 

 

 
                      Figura 10 – Foto aérea do Aterro Sanitário de São Carlos/SP (Fev/07). 

 

A região do aterro está situada na Bacia Hidrográfica do Tietê - Jacaré (BHTJ), 

pertencente a UGRHI - 13, tendo próximo o rio Jacaré Guaçu, um dos principais rios que 

compõe a BHTJ, e o corpo de água mais próximo o córrego do Galdino (Classe 2) afluente do 

Ribeirão Chibarro (Classe 3) (CETESB, 2001b).  

A classe de solos predominante na área de estudo, assim como em 52% do Estado de 

São Paulo, é a dos Latossolos, em relevo pouco declivoso e, pequenos trechos com solos do tipo 

Areias Quartzosas (MIRANDA, 2005). 

Este empreendimento foi construído em função da configuração da área destinada à 

implantação do aterro sanitário, com uma área superficial total de 180.000 m2 (FILSAN, 1989). 

É operado pela empresa Vega Engenharia Ambiental desde 1996. Segundo dados do último 

Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Domiciliares do Estado de São Paulo, no ano de 2007, 

o aterro sanitário de São Carlos obteve nota 9.0, o que significa estar operando em condições 

adequadas (CETESB, 2007). 
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Assim a produção de resíduos no município de São Carlos em 1988 era de 2.200 

toneladas/mês. Em um mês, eram gerados aproximadamente 56,7% de matéria orgânica, 21,3% 

de papéis, 8,5% de plásticos, 5,4% de metais e 1,1% de vidro (GOMES, 1989).  

Mas esta produção aumentou consideravelmente nos últimos 10 anos, pelo intensificado 

processo de urbanização da cidade que resulta em recolhimento médio, diário, de 

aproximadamente 137 toneladas de resíduos sólidos domiciliares, o que representa uma 

produção per capita de 0,64 kg/hab/dia da população urbana (MATOS, 2006 apud SMDSCT, 

20056). Na Tabela 5 é apresentada à massa total coletada de Resíduos Sólidos Domiciliares 

(RSD), por mês, em 2005. 

 
Tabela 5 – Massa coletada de RSD, por mês, do município de São Carlos, SP, no ano de 2005.  

 
Mês RSD 

(Tonelada) 
Janeiro 4.571,45 

Fevereiro 3.917,72 
Março 4.214,75 
Abril 3.970,63 
Maio 3.963,71 
Junho 3.812,62 
Julho 3.779,71 

Agosto 4.066,42 
Setembro 3.929,89 
Outubro 4.170,64 

Novembro 4.170,81 
Dezembro 4.711,77 
TOTAL 49.280,12 

      Fonte: SMDSCT (2005) 

 

Após anos de disposição de resíduos neste local, observou-se a preocupante situação da 

disposição final de resíduos deste município, pois a área apresenta-se esgotada.  

Em 2001, foi proposto pela RESITEC (2001) o projeto de ampliação do aterro sanitário 

devido a necessidade por mais área para disposição de resíduos. O projeto de nova célula do 

aterro sanitário comporta, conforme estudos realizados pela VM Engenharia, uma ampliação de 

150.000 m3. Levando-se em conta que são dispostos em média 6.000 m3 mensais, cerca de 140 

t/d, na operação do aterro, a estimativa de sobrevida mínima do aterro atual a partir do início da 

operação da nova célula é de 25 meses. 

As obras para ampliação do aterro sanitário de São Carlos iniciaram-se no mês de Abril 

do ano de 2005, para a construção de nova célula para recebimento dos resíduos. Assim, após a 

                                                 
6 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CIÊNCIA E TECNOLOGIA. (2005). 
Dados operacionais e de custos dos sistemas de coleta convencional e seletiva de São Carlos. Publicação 
eletrônica.em Microsoft Excel. [Mensagem Pessoal]. Mensagem recebida por lofti@cefetce.br. Em 11/01/2005. 
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assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) junto a CETESB e ao Ministério 

Público iniciou-se a ampliação do aterro.  

O local escolhido para ampliação era uma área contígua ao aterro sanitário, na qual era 

utilizada como jazida de empréstimo de solo para material de cobertura para as células, 

apresentando desnível em relação à cota do terreno original. A intenção era encerrar os 

trabalhos do aterro na região e, depositar os resíduos produzidos em um novo aterro 

(STRACHICINI, 2005). 

 

 
Figura 11 – Local de ampliação do aterro sendo utilizado para disposição de resíduos 
(Maio/2006) 

 

Neste aterro sanitário havia três lagoas de contenção, as quais recebiam o lixiviado. O 

chorume, resultado da degradação dos resíduos depositados misturados às águas da chuva, era 

direcionado para as lagoas de contenção. 

Mas devido às obras de ampliação do aterro, houve a necessidade da construção de uma 

quarta lagoa de contenção de lixiviados. Ela foi construída junto às outras três lagoas existentes 

para aumentar a capacidade de armazenamento de lixiviado de maneira segura.  

A quarta lagoa foi dimensionada considerando as características do terreno, 

apresentando 100 m de comprimento, 45 m de largura, 4,50 m de profundidade e um volume 

aproximado de armazenamento de 14.500 m3, conforme pode ser observado na Figura 

(RESITEC, 2001). 
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   Figura 12 – Posicionamento da quarta lagoa de estabilização de lixiviado (Abril/2006) 

 

 Considerando que o volume teórico total produzido de chorume por dia seja de 95,9 m3, 

a capacidade de armazenamento da lagoa projetada é de 150,9 dias, caso ela funcione 

isoladamente, sem auxílio das outras três lagoas e também, sem a retirada de lixiviado 

(RESITEC, 2001). 

 A situação da disposição final do município de São Carlos, hoje, é preocupante, pois em 

um curto prazo a área existente estará esgotada. Deste modo, a proposta para uma nova 

ampliação do aterro torna-se uma solução essencial por minimizar os riscos advindos de uma 

disposição inadequada (PMSC, 2007). 

Concomitantemente à ampliação do aterro sanitário de São Carlos, realiza-se o estudo 

para a implantação do novo aterro sanitário. A área para o novo aterro foi definida e esta sendo 

analisada para construção após estudos de técnicos da USP, já que a vida útil do aterro atual 

encontra-se quase esgotada. 

 

4.3. COLETA DAS AMOSTRAS 

 

4.3.1. SOLO 

 
Foram coletadas amostras de solo no Aterro Sanitário do município de São Carlos/SP. 

Este solo coletado foi submetido a ensaios de caracterização, os quais compreenderam: (a) 

ensaios de caracterização física: ensaios de granulometria, densidade e condutividade 

hidráulica; (b) caracterização mineralógica: difração de Raios-X; (c) caracterização química: 

4° lagoa 
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determinação de pH, teor de matéria orgânica, condutividade elétrica, capacidade de troca 

catiônica, superfície especifica e conteúdos de ferro, cádmio, manganês, zinco, cobre, níquel, 

potássio, fósforo, cálcio, magnésio e alumínio totais; e (d) biológica: atividade microbiana e 

determinação do número mais provável de bactérias, fungos e celulolíticas. As amostras foram 

coletadas em pontos aleatórios, localizados na base do aterro. 

 

 
               Figura 13 – Aterro sanitário de São Carlos: Local de coleta do solo (Nov/2007) 

 

Para a adequada coleta de amostras deformadas e indeformadas, procurou-se fazer uma 

limpeza do terreno local, desprezando-se a cobertura superficial. Este procedimento teve por 

finalidade minimizar os efeitos de substâncias indesejáveis, como matéria orgânica e resíduos 

de ação antrópica, que podem interferir nos resultados. 

As amostras coletadas foram preparadas e submetidas às análises físicas para a 

determinação de parâmetros físicos do solo, como granulometria, massa específica dos sólidos 

(ρs) e umidade (w).  

A partir desses parâmetros determinados em laboratório, foram calculados os demais 

parâmetros por relação massa/volume, como porosidade (n), índice de vazios (e), grau de 

saturação (Sr), massa específica do solo (ρ) e volume de poros ou de vazios (VP).  

Foram feitas, também, análises químicas do solo coletado, a fim de caracterizar a 

capacidade de troca catiônica (CTC), superfície específica (SE), potencial hidrogeniônico (pH), 

condutividade elétrica (CE), mineralogia e os teores de metais pesados.  

A avaliação microbiológica teve por fim avaliar a presença de microorganismos no solo 

percolado com lixiviado e o solo sem ser percolado. 

Local de coleta do solo 
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Os parâmetros químicos e biológicos foram analisados antes de iniciar a percolação com 

o lixiviado e no final do período de percolação. Os demais parâmetros foram avaliados somente 

no solo em condições de campo, sem serem percolados com lixiviados nos ensaios de colunas. 

Sabendo-se que a confiabilidade dos resultados dos ensaios dependem da qualidade e da 

representatividade da amostra retirada do solo, foram tomados os devidos cuidados durante a 

amostragem para manter a estrutura, o teor de umidade e a textura do solo apresentado. 

 

 

                      Figura 14 – Locais de coleta de solo ( Set /2007) 

 

As análises foram realizadas no laboratório de Solos do Departamento de Geotecnia da 

Escola de Engenharia de São Carlos e no Laboratório de Solos de Análises Químicas, 

Microbiológicas e Mineralógicas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – 

Universidade de São Paulo. 

Foram coletados dois tipos de amostras para execução dos ensaios de laboratório: 

amostras deformadas, representativas do solo quanto a textura e constituição mineral, as quais 

não conservam a estrutura e a umidade do solo no local e data da amostragem; e indeformadas, 

que são representativas do solo quanto à estrutura, umidade, constituição mineralógica e as 

demais mencionadas para as amostras deformadas.  

As amostras deformadas e indeformadas foram pré-tratadas e ensaiadas para as 

determinações conforme normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT 1984a, 

1984b, 1986a, 1986b). 

As amostras deformadas foram utilizadas para os ensaios de caracterização física, 

química, mineralógica e biológica. 

Para iniciar a percolação de lixiviado em colunas, a amostra deformada foi retirada da 

área de disposição de resíduos sólidos. Para tal, foram coletados cerca de 100 Kg de solo com 

auxilio de uma pá e acondicionada em sacos plásticos, os quais foram transportados ao 

laboratório de Resíduos Sólidos localizados no Departamento de Hidráulica e Saneamento da 

Escola de Engenharia de São Carlos – USP.  
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Figura 15 – Solo coletado na base do aterro 
(amostras deformadas) Nov/2007 

Figura 16 – Secagem do solo apresentado 
Nov/2007 

 

No laboratório, para destorroamento e homogeneização, o solo foi colocado sobre lonas 

plásticas, submetido à secagem ao ar e à sombra, peneirado manualmente (com abertura de 

malha 2 mm) e, posteriormente, homogeneizado e quarteado. 

 
Figura 17 – Solo coletado na base do aterro (amostras indeformadas) Nov/2007 

 

As amostras indeformadas foram utilizadas para determinar as características do solo in 

situ, quanto aos índices físicos. As amostras foram retiradas do local através de apresentadores 

especiais. Segundo Nogueira (1995), esses apresentadores são anéis com dimensões de 7,54 cm 

de diâmetro e uma ponta biselada, os quais durante a amostragem foram inseridos voltados para 

baixo e pressionados com o objetivo de penetrar no solo. Para que os anéis pudessem ser 

retirados do solo, foram feitos cortes horizontais por baixo das peças e, após retirados, as 

superfícies foram alisadas. A umidade do solo foi mantida com a colocação de papel filme de 

polietileno em toda a volta dos anéis, colocados em embalagens de isopor até a chegada ao 

laboratório para ser analisado. 



 

 68

4.3.1.1. Caracterização Física 
 

Nesta etapa foram realizados ensaios necessários ao experimento de percolação, sendo 

que o resumo das respectivas normas utilizadas nos ensaios para determinação das 

característcicas são apresentados no Quadro 2. Maiores detalhes sobre os procedimentos de 

ensaio podem ser encontrados em Nogueira (1995). 

 

                     Quadro 2 – Propriedades físicas do solo estudado com respectivos métodos 
Propriedades Método 

Massa Específica dos Sólidos ρs (g/cm3) NBR 7181 (1984) 
Granulometria 

Argila (< 0,002 mm) 
Silte (0,002 – 0,075 mm) 

Areia Fina (0,075 – 0,42 mm) 
Areia Média (0,42 – 2 mm) 

Areia Grossa (> 2mm) 

NBR 7181 (1984) 

Umidade  NBR 7181 (1984) 
 

A partir destes parâmetros determinados em ensaios laboratoriais os demais foram 
calculados por relação massa/volume, como pode ser observado na Quadro 3.  
 

Quadro 3 – Parâmetros físicos calculados do solo 
Parâmetros  Referência  

Porosidade (n)  ASTM (1995)  
Índice de Vazios (e)  Carvalho (1999)  

Volume de Poros (VP)  ASTM (1995)  
Grau de Saturação (Sr)  Carvalho (1997)  

Massa Específica do Solo (ρ)  Nogueira (1995)  

Massa Específica Seca (ρd)  Nogueira (1995)  

 
Estes parâmetros determinados acima foram essências para definição da quantidade de 

solo a ser colocado em cada coluna para o experimento de percolação, fluxo diário de lixiviado, 

Intervalo de coleta das amostras efluentes na coluna, entre outros parâmetros. 

 

4.3.1.1.1. Análise granulométrica 

 
A análise foi realizada de acordo com a Norma 7181 (ABNT, 1984) e executado em 

duas etapas, uma por peneiramento (areia e pedregulho) e outra por sedimentação convencional 

com hexametafosfato de sódio como defloculante.  

Para o processo de peneiramento utilizou-se massa total inicial de 139,6 g contendo 

7,6% de umidade. Foi utilizado um conjunto de peneiras com aberturas de 4, 10, 16, 30, 50, 

100, 200 mm e prato, conforme NBR 5734 (ABNT,1980).  
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O solo foi colocado na peneira de maior abertura e o conjunto foi levado para vibrar por 

20 minutos. Após esse procedimento, foi determinada a massa de sólidos retidos em cada 

peneira e no prato. 

O processo realizado paralelamente complementa a análise granulométrica, 

determinando a parcela de solo fino, isto é, a porcentagem de argila e silte presentes no solo. Na 

amostra em condições naturais colocou-se água destilada e, como dispersante químico, o 

Hexametanofosfato de Sódio (Na3PO4)n, formando uma solução de 0,125 L, a qual foi levada 

para um dispersor.  

Após a dispersão, a suspensão foi transferida para uma proveta graduada, 

acrescentando-se água destilada até atingir o volume de 1 L. Após a mistura, foi colocada 

rapidamente a proveta em repouso e deu-se início a contagem de tempo. As leituras foram 

realizadas nos tempos 0,5; 1; 2; 4; 8; 15; 30; 60; 120; 240 e 480 minutos. Introduziu-se o 

densímetro e o termômetro na suspensão para cada leitura, sendo que no intervalo de leitura, 

estes foram colocados em outra proveta com água destilada. 

 

4.3.1.2. Caracterização Química 

 

 A investigação de propriedades químicas do solo é relevante para interpretação dos 

resultados obtidos em ensaios de colunas. Os parâmetros caracterizam o solo e auxiliam na 

compreensão de possíveis processos que possam ocorrer durante o contato com as soluções 

contaminantes.  

 No Quadro 4 estão os parâmetros avaliados com os respectivos métodos utilizados. 

Quadro 4 – Propriedades químicas analisadas do solo com respectivas metodologias utilizadas. 

Propriedades químicas Referência 

CTC (meq/100g) –  Troca compulsiva / 
                                 Azul de Metileno Pejon (1992) e Gillman (1979) 

Superfície Específica (m
2
/g) Pejon (1992) 

pH do solo (H2O) (1:2,5 solo: solução) Camargo et al. (1996) 
pH do solo (KCl) (1:2,5 solo: solução) Camargo et al. (1996) 
pH do solo (CaCl2) (1:2,5 solo: solução) Camargo et al. (1996) 
∆pH (pH KCl – pH H2O) Camargo et al. (1996) 
Condutividade Elétrica (mS/cm) Camargo et al. (1996) 
Potencial Redox (mV) Camargo et al. (1996) 
Carga Líquida (mmolc/kg) Raij e Peech (1972) 
Matéria Orgânica (g/dm3) Walkley e Black (1934) 
Metais pesados EPA 3052(1996) 
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4.3.1.2.1. Determinação dos teores de metais pesados 

 

Os diferentes métodos de análise química do solo empregam diversas operações na 

extração dos elementos, visto que a solução extratora tem por fim remover os elementos do 

solo. Esta pode ser constituída por um ou mais componentes como ácidos (HNO3, HCl, H2SO4), 

sais (NH4Cl, KCl) agentes quelantes (EDTA,DTPA) ou a combinação destes reagentes.  

Na prática da análise de solos existem muitas soluções que são utilizadas como 

extratores, sendo algumas delas utilizadas para a determinação de apenas um elemento, 

definidos como extratores específicos. Infelizmente, ainda não há um extrator universal, mas 

observando a necessidade crescente na determinação dos elementos nutrientes ou contaminantes 

no solo, busca-se determinar o maior número de elementos no solo, a partir de um mesmo 

extrato.  

Estes métodos desenvolvidos apresentam sensível diferença, como volume de solução 

extratora e a composição desta. Todos apresentam vantagens e desvantagens, que dependem 

diretamente das condições em que serão utilizados. 

Assim, neste estudo o solo coletado foi submetido à análise quanto aos teores de metais 

pesados trocáveis (Zn, Pb, Cd, Ni, Cr, Fe, Mn e Cu) por espectrometria de absorção atômica 

(EAA) seguindo o método EPA 3052 (1996). Esse método permite disponibilizar quase todos os 

elementos metálicos de interesse ambiental, determinando a totalidade do metal pesquisado 

presente e não somente daquele que está biodisponível (USEPA, 2005). 

Assim, alíquotas de 1 g em peso seco de cada amostra de solo eram inseridas em tubos 

de digestão aos quais foram adicionados 10 mL de ácido nítrico (HNO3.). Os tubos eram 

levados a um bloco digestor, aberto, mantido à 95º C, onde permaneceram por 15 minutos, sem 

ferver. 

A seguir as amostras eram retiradas do bloco e resfriadas naturalmente por cerca de 2 

minutos. Eram então adicionados 5 mL de HNO3 concentrado, e os tubos reconduzidos ao 

interior do bloco digestor onde a reação era mantida por 30 minutos. Esse era o tempo decorrido 

até cessar a fumaça escura, o que indicou completa reação do substrato com o ácido. Dessa 

forma, os metais ficam na forma de íons nitrato: nitrato de cádmio, nitrato de chumbo, entre 

outros. Esse procedimento facilita a leitura dos metais, pois todos os nitratos são solúveis.  

Finalmente, eram adicionados lentamente 2 mL de água destilada e 10 mL de H2O2 

(30% v/v). Os tubos voltaram ao aquecimento para a reação do peróxido, mantida por 15 

minutos. O material resultante era filtrado com filtro de éster de celulose de 0,45 µm de 

porosidade e 47 mm de diâmetro e então, completado o volume final para 50 mL. 

Após a digestão, as amostras eram colocadas em balão volumétrico, cujo volume era 

completado com água destilada. As amostras ficavam reservadas na bancada do laboratório até 
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leitura no espectrofotômetro de absorção atômica. As concentrações de metais eram 

determinadas pelo Espectrofotômetro de Absorção Atômica com chama, utilizando lâmpadas 

individuais para cada metal como fontes. A concentração de alumínio foi obtido por meio do 

Espectrômetro de Emissão Atômica com Plasma de Argônio Induzido (ICP-OES). 

A determinação da concentração de metal das amostras antes do solo ser colocado nas 

colunas para o teste de percolação permitiu observar as quantidades de metais presentes no solo 

apresentado em condições naturais, ou seja, em condições de campo.  

E, após a percolação com lixiviados, o solo presente no interior das colunas também foi 

analisado quanto ao teor de metais pesados, para observar e certificar-se do potencial de 

retenção do solo. 

 

4.3.1.2.2. Determinação da Capacidade de Troca Catiônica (CTC) e Superfície Específica 

(SE) 

 

A capacidade de troca catiônica e a superfície específica são parâmetros importantes na 

descrição dos minerais argilosos. 

Existem vários métodos para determinar a capacidade de troca catiônica dos solos, 

sendo o mais difundido o Método do Acetato de Amônio. Neste estudo, utilizou-se o Método 

Compulsivo com BaCl2. A escolha deste método fundamenta-se em que o acetato de amônio 

(NH40Ac), em solos com conteúdo significativo de carbonatos, pode causar dissolução do 

CaCO3, resultando em uma extração excessiva de Ca2+ pelo NH4+. Como esta técnica permite 

medir a quantidade de Na+, K+, Ca2+ e Mg2+ no sobrenadante, este excesso de Ca2+ pode 

conduzir a valores maiores de CTC (Yong, 2001).  

Portanto, a capacidade de troca catiônica efetiva das amostras estudadas foi determinada 

utilizando-se o método de Gillman (1979), que permite a determinação da CTC sem a distinção 

do caráter das cargas negativas das quais ela deriva.  

Independentemente das medições com o método compulsivo, também foi calculada a 

capacidade de troca catiônica pelo Método de Adsorção por Azul de Metileno, descrito por 

Pejon (1992).  

O azul de metileno (C16H18N3SCl, 3H2O – Cloridato de metilamina) é um corante 

catiônico orgânico que substitui cátions adsorvidos no solo. A quantidade de corante suficiente 

para ocupar todos os sítios de adsorção mede diretamente a CTC.  

Assim a CTC expressa em meq/100g foi obtida a partir da equação 7 apresentada pela 

seguinte expressão (PEJON,1992): 

M
CVCTC 100⋅⋅

=                                                                                  (7) 
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Onde: 

V – Volume da solução de Azul de Metileno gasto (mL) 

C – Concentração da solução de azul de metileno gasta (Normalidade) 

M – Massa do solo seco (g) 

 

Maiores detalhes sobre estes ensaios poderão ser encontrados na referência citada.  

Existem vários métodos para determinar a superfície específica de um solo, desde a 

determinação direta pela medida visual, usando microscópio eletrônico, ou por procedimentos 

indiretos, através da medição da quantidade de material absorvido pela superfície do solo. A 

descrição do método direto, assim como as técnicas de cálculo da superfície específica, podem 

ser encontradas em Sposito (2007). Com relação, à técnica indireta, os materiais de impregnação 

podem ser de dois tipos: gasosos ou líquidos. Dentre os líquidos, duas técnicas estão bastante 

difundidas: o Método do Éter Monoetílico de Etileno Glicol (EMEG), e o Método do Azul de 

Metileno (AM). 

O azul de metileno (C16H18N3SCl, 3H2O – Cloridato de metilamina) é um corante 

catiônico orgânico que substitui cátions adsorvidos no solo. A quantidade de corante 

suficiente para ocupar todos os sítios de adsorção mede diretamente a SE.  

Neste estudo, optou-se pelo Método do Azul de Metileno, que, segundo Casanova 

(1986), é um método rápido, simples e de boa reprodutibilidade, além de permitir a medição 

concomitante da capacidade de CTC. 

Assim, para calcular a superfície específica, utiliza-se a equação 8 a seguir: 

 
M

VSE ⋅
=

67,3
                                                                                     (8) 

Onde: 

SE – Superfície Específica (m2/g) 

V – Volume da solução de Azul de Metileno gasto (mL) 

M – Massa do solo seco (g) 

 

4.3.1.2.3. Determinação do ∆pH , pHH2O e pHKCl e pHCaCl2 DO SOLO 

 

No Brasil, a determinação da acidez potencial pode ser feita utilizando o acetato de 

cálcio 0,5 mol L-1 o que é usualmente observado por grande número de laboratórios. Esse 

método requer grande quantidade desse reagente por amostra e, a visualização do indicador 

durante a titulação é difícil (PEREIRA et al., 1998). Segundo Raij (1991), outro fator que limita 

a sua utilização é que ele subestima os valores de H+Al em solos com pH acima de 6,0 por 

causa do tamponamento deficiente da solução de acetato de cálcio em pH próximo de 7,0. 
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A estimativa do pH SMP se baseia na adição da solução tampão após a leitura do pH do 

solo, agitação, repouso e posterior leitura (QUAGGIO et al., 1985), porém, alguns laboratórios 

adotam o pH em água (EMBRAPA, 1997) e outros em CaCl2 0,01 mol L-1 (QUAGGIO e RAIJ, 

2001), o que acarreta equações distintas para cada procedimento. 

Tanto o pH em água, KCl como em CaCl2 são determinados na relação solo:solução de 

1:2,5 (EMBRAPA, 1997).  

Assim, foram determinados os valores de pH em suspensões de Terra Fina Seca ao Ar 

(TFSA) e água (pH H2O), TFSA e solução de KCl 1 mol L-1 (pH KCl) e de TFSA e solução de 

CaCl2 0,01 mol L-1 (pH CaCl2) na proporção sólido-água ou sólido-solução de 1:2,5 

(EMBRAPA, 1997). 

Para tal, transferiu-se 10 cm³ de solo para frasco plástico, adicionando 25 mL da 

solução de CaCI2, 0,01 mo1 L-1, deixando 15 minutos em contato. Após este tempo, agitou-se a 

suspensão por 10 minutos a 220 rpm, usando agitador com movimento circular horizontal ou 

agitador de pH. Deixando decantar por 30 minutos. Ajusta-se medidor de pH com as soluções-

tampão de pH 4,0 e 7,0. E, sem agitar, o eletrodo combinado é mergulhado na suspensão, lendo 

o pH após estabelecido o equilíbrio. 

Para o pH segundo procedimentos de Camargo et al. (1996), no qual utiliza KCl como 

extrator, utilizou-se também uma razão 1:2,5 de volume solo/solução. As quantidades foram de 

10 g de solo para 25 g de líquido (água ou KCl) com a mensuração sendo efetuada em eletrodo 

de vidro combinado. 

A partir dos valores de pH medidos em solução de KCl 1 mol L-1 e em água, foram 

calculados os valores de ∆pH, índice dado por: ∆pH = pH KCl – pH H2O (MEKARU e 

UEHARA, 1972). 

O ∆pH permite reconhecer rapidamente a predominância ou não de carga variável no 

solo. Para isso, basta medir o pH de suspensão do solo em água e em KCl (1N). Com esses 

valores calculou-se o parâmetro ∆pH, definido como: 

( ) ( )OHpHKClpHpH 2−=∆                                                     (9) 

O sinal e a magnitude do ∆pH correspondem ao sinal e à magnitude da carga 

superficial. Se o ∆pH for zero, tiver valor negativo pequeno ou valor positivo, há indicação de 

que o solo seja dominado com carga variável. Se o ∆pH for fracamente negativo, nada se pode 

afirmar sobre a carga (variável ou permanente), conforme a equação a seguir: 

( ) ( )OHpHKClpHpH 20 2 −=                                                         (10) 

 

 

 



 

 74

4.3.1.2.4. Determinação da Condutividade Elétrica 

 

A condutividade elétrica do solo foi medido segundo procedimentos de Camargo et al. 

(1996), feita concomitantemente à determinação do pH, parâmetro definido no filtrado por 

vácuo da suspensão oriunda do pH . Nesta metodologia uma razão 1:1 de volume solo/solução 

foi utilizada. As quantidades foram de 50 g de solo para 50 g de água destilada, sendo que a 

mistura foi agitada de 15 em 15 minutos durante duas horas.  

Após esse período de agitação, o sobrenadante foi filtrado para posterior mensuração, 

que foi efetuada utilizando-se condutivímetro e, o resultado encontrado expresso em µS/cm. 

 

4.3.1.2.5. Determinação do Potencial Redox (Eh) 

 

O potencial redox, também chamado de corrosão, é um balanço entre a reação de 

oxidação do metal e a de redução do oxidante contido no eletrólito. O solo é considerado um 

dos meios corrosivos mais complexos, já que sua natureza pode ser influenciada por diversas 

variáveis, dentre elas, características físico-químicas, condições microbiológicas e condições 

operacionais. Segundo Gentil (1996) estas características são: presença de água, presença de 

sais solúveis, presença de gases, acidez, potencial de hidrogênio, resistividade elétrica, potencial 

redox e presença de poluentes. 

Sendo assim, foi medido o Potencial redox do solo apresentado segundo procedimento 

de Camargo et al. (1996). Nesta metodologia uma razão 1:2,5 de volume solo/solução foi 

utilizada, sendo que nos ensaios efetuados a massa foi considerada, mas o volume não. A 

justificativa decorre da dificuldade de obtenção de volumes precisos para solos em condição 

úmidos. As quantidades foram de 10 g de solo para 25 g de líquido (água ou KCl) com a 

mensuração sendo efetuada em eletrodo de vidro combinado. 

 

4.3.1.2.6. Determinação da Carga Líquida 

 

A determinação da carga líquida é realizada pelo método da titulação potenciométrica 

Raij e Peech (1972). 

O estudo das cargas elétricas é de fundamental importância para o entendimento de 

diversos fenômenos físico-químicos que ocorrem nos solos, já que a maioria das reações 

eletroquímicas que os influenciam ocorre na superfície dos constituintes das frações orgânica e 

mineral. 
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A análise das cargas presentes no solo permite observar a sua potencialidade na 

retenção de contaminantes. A presença de cargas elétricas positivas na superfície dos colóides 

possibilitam a adsorção eletrostática do ânion (WONG et al., 1990). Nestes solos, a relação 

entre as cargas positivas e negativas depende, em grande parte, do Ponto de Carga Zero (PCZ) 

(pH no qual as quantidades de cargas positivas e negativas se equivalem). Estando o pH acima 

do PCZ, as cargas negativas predominam sobre as positivas, e o solo apresenta carga líquida 

negativa. Contrariamente, estando o pH abaixo do PCZ, as cargas positivas predominam sobre 

as negativas. Nesse caso a carga líquida é positiva, o que favorece a adsorção de ânions. Esta 

adsorção de ânios pode representar a retenção, retardando a lixiviação de contaminantes 

aniônicos (RAIJ e CAMARGO, 1974; WONG et al., 1990). 

 

4.3.1.2.7. Determinação da Matéria Orgânica 

 

A avaliação quantitativa da matéria orgânica em amostras ambientais remonta desde os 

primeiros trabalhos de química de solos com objetivos de estimar a fertilidade química. São os 

métodos analíticos de oxi-redução, envolvendo um agente oxidante enérgico (como o dicromato 

de potássio em meio sulfúrico) atuando sobre a matéria orgânica (agente redutor, sob análise), 

em presença de um indicador adequado (WALKLEY e BLACK, 1934). 

A determinação da matéria orgânica por ataque químico com o dicromato de potássio 

em meio sulfúrico é o conhecido método titrimétrico de Walkley-Black, descrito comumente 

nos textos de química de solos. 

A equação química representativa do método : 

2Cr2O7 2- +16H+ +3C → 4Cr3++ 8H2O + 3CO2                                           (11) 
 
permitindo definir o equivalente-grama para o carbono nessa reação de oxi-redução, ou seja, 

cada mL de solução de dicromato N equivale a 3 mg de C oxidado presente na amostra.  

Trata-se, portanto, de uma avaliação quantitativa baseada na ocorrência de certa 

quantidade de matéria orgânica presente na amostra. Por essa razão, o que se determina é o 

parâmetro denominado por “carbono orgânico”, que está presente em maior concentração na 

matéria orgânica. 

O teor de matéria orgânica das amostras foi determinado utilizando-se o método de 

Walkley-Black (CANTARELLA et al., 2001). Assim, este procedimento titulométrico de oxi-

redução, consistiu na oxidação do carbono orgânico contido em uma determinada massa da 

amostra, com solução 1N de dicromato de potássio em meio ácido, seguida de titulação do 

excesso de dicromato com solução de sulfato ferroso amoniacal 0,5 N, utilizando-se solução 1% 

de difenilamina como indicador (GAUDETTE et al., 1974). 
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4.3.1.3. Caracterização Mineralógica 

 
A caracterização mineralógica tem a capacidade de identificar os minerais presentes. 

Além disso, estuda as texturas da rocha, definindo o tamanho de partícula necessária para 

liberação do mineral, e define diversas propriedades físicas e químicas destes, gerando 

informações potencialmente úteis na definição das rotas de processamento dos contaminantes 

no perfil do solo. 

 

4.3.1.3.1. Tratamento prévio das amostras 

 

Inicialmente, subamostras de TFSA foram submetidas ao tratamento com peróxido de 

hidrogênio a 30%, sob aquecimento, para a remoção da matéria orgânica. 

Em seguida, os materiais resultantes foram secos em estufa mantida a 60oC e 

submetidos às dispersões químicas, com NaOH 0,01 mol L-1, e mecânica, em agitador do tipo 

“stirrer”. A fração areia foi separada por peneiramento úmido e as frações silte e argila foram 

separadas por sedimentação com base no princípio da lei de Stokes (EMBRAPA, 1997).  

A fração argila, recolhida após sucessivos sifonamentos, foi submetida à floculação 

com a adição de quantidades estequiométricas de HCl às suspensões obtidas, lavada com água 

para a remoção dos sais formados, seca em estufa até peso constante, moída em almofariz e 

passada em peneira com 0,21 mm de abertura de malha. 

 

4.3.1.3.2. Difratometria de raios X 

 

As análises mineralógicas por difratometria de raios X (DRX) foram realizadas através 

do preparo da fração argila das amostras, seguindo os procedimentos propostos por Jackson 

(1969). Esta teve por fim identificar filossilicatos e óxidos de ferro na fração argila, ou seja, 

procurar identificar o tipo de mineral de argila presente no solo do local de disposição de 

resíduos sólidos que pode contribuir para melhoria da capacidade adsortiva do solo de 

contaminantes. 

Desse modo, subamostras da fração argila de cada solo foram transferidas para tubos de 

centrífuga de 100 mL de capacidade e desferrificadas por meio de extrações com solução de 

ditionito-citrato-bicarbonato de sódio a quente. Em seguida, parte de cada subamostra foi 

saturada com potássio e parte, com magnésio. 

As suspensões obtidas foram sucessivamente lavadas com álcool etílico e acetona 

visando-se à eliminação do íon cloreto, constatada mediante teste com solução de AgNO3. Após 



 

 77

a eliminação do referido íon, cada tubo foi centrifugado e seu sobrenadante descartado. Ao 

final, o material presente em cada tubo foi ressuspendido com água destilada e transferido para 

frasco de vidro. 

As suspensões obtidas foram utilizadas para o preparo de lâminas orientadas, que, após 

secagem em temperatura ambiente, foram irradiadas com raios X em um difratômetro 

computadorizado Philips PW 1130®. O equipamento é provido de ânodo de cobre e filtro de 

níquel e foi operado com corrente de 40 mA e diferença de potencial de 40 kV no tubo de raios 

X. A velocidade angular do goniômetro foi igual a 0,02°2θ min-1 .  

Após a obtenção dos difratogramas dos materiais saturados com K e com Mg e secos à 

temperatura ambiente, tratamentos auxiliares (glicolação e aquecimentos 350 a 550°C) foram 

realizados em algumas lâminas visando-se à identificação mais precisa de argilominerais do tipo 

2:1 nas amostras em que os mesmos se mostraram presentes. 

 

4.3.1.4. Análise Microbiológica 

 

Amostras de solo coletadas in situ e oriundas das colunas de percolação foram 

analisadas quanto à atividade e a densidade microbiana. Para tal procedimento, foram separados 

200 g de solo úmido de cada parcela para serem utilizados nas análises microbiológicas. 

 

4.3.1.4.1. Estimativa do número mais provável de bactérias totais nos solos 

 

Foram misturados 10 g de solo em 90 mL de solução salina NaCl (8,5 g L-1), sendo as 

suspensões diluídas com diluições sucessivas. A estimativa do número mais provável (NMP) de 

bactérias foi realizada segundo método de plaqueamento por gotas descrito por Jahnel et al. 

(1999). O meio de cultura utilizado foi o ágar nutriente, sendo este composto de: 1000 mL de 

água destilada, 10 g de ágar, 3 g de extrato de carne, 10 g NaCl e 5 g de peptona. 

Inoculou-se 0,1 mL de cinco suspensões (diluições sucessivas), respectivamente, em 0,9 

mL do meio de cultura, o qual foi depositado na forma de gotas de 0,04 mL (quatro repetições) 

em placa de Petri esterilizada. As placas de Petri foram vedadas e mantidas em sala climatizada 

com temperatura constante de 28°C por 48 horas. Após o período de incubação, foi verificado, 

com auxilio de uma lupa, o número das que ocorreram o crescimento de pelo menos uma 

colônia bacteriana. A partir dos resultados obtidos em cada uma das diluições, e com auxilio de 

uma tabela de probabilidade de ocorrência (ANDRADE et al.,1994) estimou-se o NMP de 

bactérias, o qual foi dividido por 0,04 (volume da gota) a fim de obter o NMP de bactérias totais 

dos solos. 
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4.3.1.4.2. Estimativa do número mais provável de fungos totais nos solos 

 

Avaliou-se a densidade microbiana no solo através da metodologia de contagem de 

unidades formadoras de colônias (UFC) de fungos (SCHINNER et al., 1996). 

Subamostras de 5,0 g de cada amostra foram colocadas em Erlenmeyer contendo 45 mL 

de solução da salina (0,098 g de NaCl mL-1 de água destilada) e agitadas mecanicamente por 20 

minutos. Após 10 minutos de decantação, as suspensões foram diluídas sucessivamente, com 

fator de diluição de 10-2 a 10-5. A seguir, alíquotas de 100 mL das suspensões diluídas foram 

inoculadas em placas contendo meio de cultura  para fungos composto de 1 g de KH2PO4, 0,5 g 

de K2HPO4, 5 g de peptona, 0,5 g de MgSO4.7H2O, 10 g de dextrose, 0,05 g de rosa bengala, 

0,05 g de Estreptomicina, 18 g de Ágar e com pH entre 5,6 e 5,8 (JOHNSON et al., 1960). As 

placas foram mantidas em câmara de temperatura controlada a 29°C e contou-se o número de 

colônias formadas no período. 

 

4.3.1.4.3. Estimativa do número mais provável de celulolíticos totais nos solos 

 

Estes foram avaliados pela técnica de diluição decimal em série e determinação do 

número mais provável (NMP), empregando-se meio de cultura líquido. Para os 

microorganismos celulolíticos, as diluições foram de 10-1 a 10-4. Introduziu-se 1 mL da diluição 

em cada tubo de ensaio, fazendo-se 5 repetições de cada uma. Foram incubadas a 28 °C por 15 

dias. Assim, a partir das diluições das suspensões inoculadas, foi estimado o número de células 

viáveis desses celulolíticos na amostra, através dos valores encontrados em tabela 

(KOCH,1981). O meio de cultura empregado consta de Pramer e Schimidt (1963). 

 

4.3.1.4.4. Respirometria 

 

A atividade microbiana foi determinada através da respiração basal dos microrganismos 

nas amostras de solo, medida pela quantidade de CO2 formada em um período de 8 dias.  

O CO2 liberado foi determinado por titulação do NaOH (0,5 mol L-1) excedente com 

solução padronizada de HCl (0,5 mol L-1), após precipitação do carbonato (BaCO3), mediante 

adição de excesso de cloreto de bário (BaCl2). O carbonato de bário (BaCO3) precipitado após 8 

dias de incubação foi seco em estufa (80°C) e utilizado para determinação do CO2 respirado 

(CO2 liberado). 
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4.3.2. Lixiviado 

 

Foram realizadas visitas de campo ao aterro para reconhecimento e coleta de 

informações complementares e de atualização, de forma a verificar a existência de poços de 

monitoramento, piezômetros e locais de migração de lixiviados. 

Esta caracterização preliminar, somada às condições em que ocorrem as migrações dos 

percolados, nortearam a escolha da melhor forma de coleta do chorume. 

O lixiviado foi coletado em caixa de acúmulo localizado no aterro sanitário de São 

Carlos. Este local de coleta pertenceu a pesquisa de doutorado de Contrera (2008) instalado na 

área de disposição de resíduos sólidos, intitulado “Tratamento de lixiviados de aterros sanitários 

em sistema de reatores anaeróbio e aeróbio operados em batelada seqüencial”, desenvolvido na 

EESC/USP e financiado pela Fapesp, durante o qual foram operados dois reatores no aterro com 

a finalidade de tratar o lixiviado. 

O lixiviado utilizado para percolar no solo do interior das colunas, foi coletado e, 

acondicionado em 3 galões de 32 litros cada um deles, conforme pode ser observado nas Figura 

18 e 19. 

 

 
Figura 18 – Coleta do lixiviado para percolação 
nas colunas: Caixa de acúmulo do Aterro 
Sanitário de São Carlos (Jan/2008) 

Figura 19 – Amostra de lixiviado coletado para 
ser analisado antes da percolação nas colunas 
(Jan/2008) 

 

Observou-se que o lixiviado oriundo do aterro sanitário era direcionado para lagoas de 

contenção. Atualmente o lixiviado é encaminhado para a ETE de Araraquara para evitar 

transbordamento das lagoas e para minimizar a probabilidade de contaminação do solo da área. 
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Foi coletado uma amostra no local para caracterização física - química deste lixiviado 

antes de se iniciar o teste de percolação em colunas. 

Os procedimentos de coleta foram planejados de modo a assegurar que o lixiviado 

representasse as condições in situ, com respeito ao redox, ao pH, ao conteúdo de matéria 

orgânica e aos metais pesados dissolvidos. Desta forma, assim que coletado, foi levado ao 

laboratório para preparo e início da percolação. 

4.3.3. Monitoramento da qualidade da água 

 

O monitoramento da qualidade da água presente em área próxima ao aterro sanitário foi 

possível pela coletada a montante e a jusante de poços de monitoramento. Esta coleta foi 

executada por empresa especializada em tal procedimento, denominada de TCA – Empresa de 

Apoio Tecnológico, Consultoria Ambiental e Comércio Ltda contratada pela empresa VEGA 

Engenharia Ambiental S.A., responsável pelo gerenciamento do Aterro. 

Pontos geográficos do poço construídos foram demarcados, utilizando sistema de 

posicionamento global (GPS) de navegação, marca Garmin, Modelo Etrex Vista. 

 

 
Figura 20 – Marcação das coordenadas geográficas dos poços de monitoramento 

 
Na Tabela 6 apresentam-se as coordenadas georreferenciadas dos poços P 1, PJ 3, PJ 4 e 

PJ 5 que foram marcados utilizando sistema de posicionamento global (GPS) de navegação. 

 

Tabela 6 – Apresentação do georreferenciamento dos poços de monitoramento de água 

Pontos Altitude média (m) Latitude Sul Longitude oeste Azimute 
P1 ( montante) 780 21° 57’ 0,71’’ 47° 55’ 12,4’’ SW 
PJ 3  (jusante) 753 21° 56’ 48,1’’ 47° 55’ 16,1’’ NE 
PJ 4  (jusante) 757 21° 56’ 48’’ 47° 55’ 14,7’’ E 
PJ 5  (jusante) 759 21° 56’ 47,7’’ 47° 55’ 12,9’’ NE 
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 Na área do aterro sanitário foram construídos pela empresa responsável pelo 

gerenciamento do Aterro Sanitário, três novos poços de monitoramento de água subterrânea. 

Foi necessária a construção destes poços, pois o local escolhido para a instalação de 

uma nova lagoa de contenção de lixiviados coincidiu com a localização de alguns dos antigos 

poços de monitoramento existentes. Assim, estes poços de monitoramento foram 

adequadamente inutilizados e três novos poços foram instalados a jusante, obedecendo a mesma 

direção dos anteriores, transversalmente ao fluxo subterrâneo, distribuindo-se de forma a cercar 

uma possível pluma de contaminação. 

 Todas as etapas de instalação dos novos poços de monitoramento seguiram as 

recomendações da Norma Brasileira 13.895 (1997b) - Construção de poços de monitoramento e 

amostragem, da ABNT. 

As amostras coletadas pela empresa contratada — inclusive as amostras de água 

superficial — foram preservadas e armazenadas em frascos adequados e analisadas dentro do 

prazo, conforme “Standard Methods of Examination of Water and Wastewater” - APHA 

(American Public Health Association et al., 1998).  

Alguns parâmetros físicos e químicos das águas foram avaliados in situ na coleta das 

amostras pela empresa contratada, como temperatura (T°C), pH, condutividade elétrica (CE), 

oxigênio dissolvido (OD) e turbidez, utilizando-se o equipamento Portable multiparameters da 

marca HACH. 

 As coletas foram feitas pela empresa contratada da VEGA Engenharia Ambiental. 

Permitiu-se que as informações geradas em relatórios fossem transmitidas a este estudo para que 

pudesse avaliar as características das águas superficiais e subterrâneas. Dessa forma, foram 

fornecidos três relatórios de avaliação da qualidade das águas superficiais e subterrâneos, 

presentes em Anexo 03. Assim, observou-se a caracterização de diferentes períodos climáticos 

do ano, englobando tanto os períodos chuvosos quanto os de estiagem. 

 

4.4. Procedimentos experimentais 

 

O experimento para o desenvolvimento deste estudo foi instalado no Laboratório de 

Resíduos Sólidos no Departamento de Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia de São 

Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos. Mas envolveu diversas estapas, antes que fosse 

efetivamente iniciado a percolação do lixiviado em colunas preenchidas com solo oriundo do 

local de disposição de resíduos sólidos. As etapas serão descritas a seguir. 
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4.4.1. Sondagem a trado para caracterização do solo do aterro 
 

Foi realizado no aterro o procedimento de sondagem a trado, executada pela empresa 

contratada “Geoinvest Investigações Geotécnicas Ltda”, de Ribeirão Preto-SP. 

Após o estudo do mapa planialtimétrico e de localização do aterro, optou-se por 

executar as perfurações ao redor do local de disposição de resíduos sólidos, conforme será 

observado na Figura 21.  

Foram feitas três perfurações de sondagem a trado, com o fim de reconhecimento, 

identificação e caracterização do perfil do solo do local, com profundidades variáveis, 

permitindo uma pré-caracterização do solo do local.  

Este procedimento permitiu identificar os horizontes do solo, as zonas de transição, 

obter informações estimadas das características dos materiais em subsolo (tais como, espessura 

dos sedimentos/solo, textura e elementos químicos presentes nas diferentes camadas).  

Os procedimentos executados estão previstos na NBR 9603 - Sondagem a trado 

(ABNT, 1986c) que fixa condições exigíveis para sondagem a trado em investigação geológica-

geotécnica, dentro dos limites impostos pelo equipamento e pelas condições do terreno, com a 

finalidade de coleta de amostras deformadas, determinação do nível de água, e perfilagem do 

terreno. 
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Figura 21 – Mapa Planialtimétrico do Aterro sanitário do município de São Carlos fornecido 
pela empresa de coleta de resíduos Vega Engenharia Ambiental S/A 
 

 

A sondagem a trado executada neste estudo foi um método de investigação que utilizou 

como instrumento o trado, um tipo de apresentador de solo constituído por lâminas cortantes, 

compostas por peça única de forma helicoidal, possibilitando a coleta de amostras deformadas. 

Desta forma a sondagem a trado utilizou a perfuratriz hidráulica dotada de um trado do tipo 

helicoidal de 10" de diâmetro com capacidade de perfuração de 20 metros de profundidade 

conforme a Figura 22.  

 

 

Ponto 2

Ponto 1

Ponto 3

       Locais perfurados para a sondagem a trado 
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Figura 22 – Perfuratriz hidráulica utilizada para a sondagem a trado no Aterro Sanitário 

 

As amostras coletadas foram encaminhadas para o laboratório e submetidas à análise 

tátil-visual, para classificação textural, montagem do perfil do subsolo e, análise de elementos 

químicos, com o objetivo de se fazer um perfil da concentração destes elementos químicos de 

cada ponto sondado. Também foram analisados quanto à mineralogia. 

Durante a operação de perfuração, foram anotadas as profundidades das transições das 

camadas, e a mudança na coloração dos materiais. Assim, é apresentado a seguir o relato do 

procedimento executado e, juntamente, o perfil resultante de cada ponto perfurado. 

Lembrando-se também que estes pontos sondados foram georreferenciados, sendo 

apresentados a seguir na Tabela 7 com as respectivas coordenadas marcadas utilizando-se o 

sistema de posicionamento global de navegação (GPS). Este procedimento facilitou o retorno a 

estes pontos para executar o ensaio de condutividade hidráulica. 

 

Tabela 7 – Apresentação do georreferenciamento dos pontos de sondagem 

Pontos sondados Altitude média (m) Latitude Sul Longitude oeste Azimute 
1  741 21° 56’ 55,2’’ 47° 55’ 13,1’’ NE 
 2 762 21° 57’ 1,1’’ 47° 55’ 18,3’’ N 
3 768 21° 57’ 2,5’’ 47° 55’ 10,9’’ N 
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Ponto 1 

 

Este ponto de sondagem perfurado localiza-se próximo das lagoas de armazenamento e 

estabilização de chorume.  

O procedimento iniciou-se com a limpeza do local, e posterior posicionamento da 

perfuratriz hidráulica. Esta, então, iniciou a perfuração e a cada um metro perfurado, a lâmina 

helicoidal era retirada do perfil para coletar uma amostra, conforme Figura 23. 

 

 
Figura 23 – Ponto 1 de sondagem a trado : coleta de amostra deformada 

 

Ao longo do procedimento de sondagem, foi observado em 9 metros perfurados 

aproximadamente, que a lâmina helicoidal encontrava dificuldades de continuar perfurando, 

pois esta pode ter encontrado fragmentos de arenito silicificado. Mas mesmo assim, continuou o 

procedimento de perfuração. 

A perfuração foi finalizada com aproximadamente 14 metros de profundidade, pois 

estava ocorrendo um fechamento do furo, ou seja, como o solo do local é arenoso, a lâmina 

helicoidal estava girando em falso, e ao redor dela estava ocorrendo um desmoronamento do 

perfil.  

 

Ponto 2 

 

Este ponto de sondagem perfurado representa o local de onde os maquinários retiram 

solo para recobrimento dos resíduos sólidos dispostos nas células.  

E novamente, neste ponto, para início da perfuração, fez-se uma limpeza do local, para 

então posicionar a perfuratriz hidráulica e começar o procedimento de perfuração.  
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Depois de iniciada a perfuração, a cada um metro perfurado a lâmina helicoidal era retirada do 

perfil para coletar uma amostra, conforme Figura 24. 

 

 

 
                  Figura 24 – Ponto 2 de sondagem a trado : coleta de amostra deformada 

 

Por volta dos 9 metros perfurados a perfuratriz hidráulica começou a encontrar 

dificuldades para perfurar. Foram retirada do ponto amostras de fragmentos de rochas, como 

pode ser observado na Figura 25. 

 

 
Figura 25 – Ponto 2 de sondagem a trado : fragmento de rocha retirado 

 

Assim foi necessário parar a perfuração aos 10 metros, pois a perfuratriz hidráulica 

encontrou rocha ou matacão, tornando-se impenetrável ao trado.  

 

 

 



 

 87

Ponto 3 

 

Este ponto de sondagem foi perfurado sobre a estrada ao redor do aterro, próximo de 

células de disposição de resíduos desativadas.  

Para início da perfuração posicionou a perfuratriz hidráulica no local adequado e deu-se 

início ao procedimento de perfuração.  

Depois de iniciada a perfuração, a cada um metro perfurado a lâmina helicoidal era 

retirada do perfil para coletar uma amostra, conforme Figura 26 a seguir. 

 

 
                      Figura 26 – Ponto 3 de sondagem a trado : coleta de amostra deformada 
 

 No primeiro metro observou-se uma coloração escurecida do solo, bem diferente do 

outros dois pontos apresentados. Foi também notado um cheiro forte e bem característico de 

lixiviado. 

 Continuou-se a perfuração, e a cada metro apresentado, o cheiro e a coloração 

continuavam característicos de contaminação pelo lixiviado. 

O furo foi finalizado aos 15 metros de profundidade, pois estava ocorrendo um 

fechamento, ou seja, o solo do local estava desmoronando, como ocorreu no primeiro ponto 

(Ponto 1).  
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4.4.2. Ensaio in situ para determinação do coeficiente de permeabilidade – 
condutividade hidráulica 
 

Este ensaio teve por fim conhecer o tempo de movimentação de um líquido no solo do 

local de disposição de resíduos sólidos, de forma a procurar representa-la no laboratório durante 

o ensaio de percolação. 

O ensaio de condutividade hidráulica no local do aterro sanitário foi feito pelo geólogo 

da empresa “Geoinvest Investigações Geotécnicas Ltda”, já anteriormente contratada para 

execução do ensaio de sondagem a trado.  

Este ensaio foi executado conforme recomendações contidas no Boletim nº 4 de junho 

de 1996, da ABGE (“Ensaios de permeabilidade em solos – Orientações para sua Execução no 

Campo”). O ensaio de permeabilidade ocorreu nos mesmos pontos perfurados para o ensaio de 

sondagem a trado, já que, marcados com auxílio do GPS, permitiu-se o fácil retorno aos pontos. 

Um destes três furos não foi utilizado para execução do Ensaio de Permeabilidade, pois 

estavam em um local em que já não há mais disposição de resíduos sólidos, e, atualmente é uma 

estrada de passagem de caminhão para descarga de resíduos, o qual encontra-se compactado, e 

seus resultados não seriam representativos para este estudo. Desta forma os outros dois furos 

estavam localizados na base do aterro sanitário. 

Neste ensaio de infiltração, o coeficiente foi obtido através da medida do volume de 

água absorvido pelo solo (carga constante), ou seja, pelo rebaixamento do nível da água na boca 

do furo observado, a cada minuto, totalizando um total de 20 medidas, até se atingir a 

estabilidade do nível. E, após cálculos matemáticos, obteve-se o referido coeficiente para cada 

intervalo ensaiado ao longo do furo. 

O ensaio utilizou como equipamentos um tambor com capacidade de aproximadamente 

80 litros, régua graduada, mangueira plástica flexível, registro com roscas e ligações e planilha 

para anotação dos resultados de rebaixamento do nível de água. 

Estes equipamentos em seu conjunto compõem o permeâmetro do qual apresenta carga 

hidráulica constante, que tem por fim medir a condutividade hidráulica de campo acima do 

lençol freático. 

Algumas das vantagens deste método de campo são: a leveza do aparelho, a facilidade 

de poder ser operado por uma única pessoa, a rapidez dos ensaios e a pouca quantidade de água 

por ensaio. 

Após algum tempo, que depende da umidade antecedente do solo e da sua textura, uma 

pequena área em torno do furo fica saturada e, então, o fluxo torna-se constante. Este valor de 

fluxo é utilizado no cálculo da permeabilidade. 
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Durante o ensaio, na verdade, não é atingida a saturação total, e sim uma chamada 

saturação de campo, pois no campo não se consegue expulsar completamente o ar dos vazios. 

Isto não chega a ser uma desvantagem visto que a saturação total é muito difícil de ser atingida 

em uma situação real. Logo a condutividade obtida será a condutividade hidráulica da saturação 

de campo (Kfs – hydraulic conductivity at field saturation). 

 
Figura 27 – Bulbo de saturação formando em volta do furo 

 
Este ensaio apresenta capacidade de medir a condutividade entre 10-2 e 10-6 cm/s. 

Abaixo ou acima destas ordens de grandeza, as medições apresentam erros ou não se consegue 

realizar o ensaio.  

 

4.4.2.1. Procedimentos operacionais 
 

Ponto 1 e 2 

 

Em cada local de instalação dos equipamentos utilizados no ensaio foi feita uma 

limpeza no terreno. 

Assim procedeu-se nestes pontos o início da perfuração. Fez-se o furo com a 

profundidade desejada com auxílio de um trado manual e mediu-se a profundidade atingida. O 

esquema de perfuração apresentou-se com diâmetro médio de 6,15 cm e uma profundidade de 

1,50 m . 

Após a perfuração, trocou-se a ponta de perfuração do trado por uma de limpeza, que 

tem por função nivelar a base do furo e regularizar as paredes do furo. E assim, após a medição 

da profundidade do furo e este pronto, iniciou-se a montagem dos equipamentos que compõem 

o permeâmetro.  

No tambor conectou-se uma torneira na qual estava acoplada uma mangueira plástica 

maleável, que teve por finalidade levar água deste para o furo. Também no tambor, colocou-se 

uma régua graduada na qual media-se a altura de água rebaixada para o furo. 
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Figura 28 – Permeâmetro para o início do ensaio 

 
Após o fim da montagem, o tambor foi preenchido com água até o nível máximo da 

graduação da régua, para então colocar a mangueira do permeâmetro no furo. Deixou-se que a 

água enchesse completamente as mangueiras. 

Encheu-se o furo de água até o nível máximo, tomando-se este instante como tempo 

zero. O nível de água no furo foi mantido constante, alimentado por uma fonte apropriada, 

medindo-se o volume de água introduzido durante um certo intervalo de tempo (vazão). 

Como este ensaio foi realizado acima do nível de água do terreno, o nível de água do 

furo foi mantido constante por 10 minutos para saturação. Interrompeu-se o fornecimento de 

água tomando-se este instante como zero, e a intervalos curtos de 1 minuto acompanhou-se o 

rebaixamento do nível de água no furo.  

Portanto, dado o início do ensaio, após 1 minuto, deu-se início as leituras em intervalos 

constantes de tempo, estabelecidos como 1 minuto, através da régua graduada presente no 

tambor. 

Anotou-se na folha de ensaio o tempo, e a variação do nível da água no tambor, até se 

estabelecer um rebaixamento constante (nível de água no furo, praticamente estável). 
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      Figura 29 – Medidas das leituras de rebaixamento da água no tambor 

 
Quando as diferenças das medidas entre as leituras se tornaram constantes, o ensaio foi 

finalizado. Neste ensaio é necessário que as diferenças se tornem iguais por três ou mais leituras 

consecutivas. Ou seja, recomenda-se que o ensaio seja dado por concluído quando o 

rebaixamento atingir 20% da carga inicial aplicada ou 30 minutos do ensaio. 

Assim, após a finalização do ensaio, elaborou-se gráficos com os dados obtidos, onde 

foram lançados na abscissa, o tempo, e na ordenada, o volume acumulado ou vazão. Tal gráfico 

possibilitou a observação da estabilização da vazão, mostrando a quantidade de água acumulada 

durante o ensaio, caracterizada por uma reta que é a vazão correspondente necessária para 

manter o rebaixamento constante. E assim, o coeficiente de condutividade hidráulica foi obtido 

pela variação da capacidade de infiltração com o tempo. 

 

4.4.3. Caracterização geológica in situ 
 

 A observação da geologia local foi baseada nos furos de sondagens executados na área 

do aterro sanitário, juntamente com a observação de campo onde se constatou a presença de 

afloramentos rochosos situados dentro da área. 

 

4.4.4. Ensaio de coluna 
 

4.4.4.1. Montagem das colunas 
 

Para execução do ensaio de percolação foram montadas colunas de acrílico, preenchidas 

com o solo coletado do Aterro Sanitário de São Carlos. 
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As colunas foram divididas em duas partes; inferior, de maior dimensão (9 cm de 

diâmetro e 100 cm de altura) onde o solo ficou armazenado e foi percolado com o lixiviado 

totalizando em 6,3 L de volume total; e superior, de menor dimensão (9 cm de diâmetro e 24 cm 

de altura), onde procedeu o armazenamento e posterior coleta do lixiviado percolado na parte 

inferior.  

Estas duas partes foram conectadas por registros de aço inox e acrílico, acopladas com 

mangueiras de silicone, fechadas com pinças, para a coleta do lixiviado efluente, conforme 

Figura 30 a seguir. 

           

 
Figura 30 – Instrumentação existente para o desenvolvimento do experimento de percolação de 
lixiviado em colunas, contendo solo do local de disposição de resíduos sólidos. A: parte inferior – 
armazenamento de solo; B: parte superior – armazenamento de lixiviado percolado; K: bombas 
peristálticas; D: refrigerador para armazenamento do lixiviado; CO e CM: colunas percoladas com 
lixiviado acidificado e com metais; CS  e CE :coluna percolada com lixiviado. 

CO    CM    CS  CE 

A K 

D 

B 

A

CO          CM      CS              CE 

K
D 

B
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Para realização do ensaio, utilizou-se um tipo de lixiviado, percolado em um único tipo 

de solo. Foram montadas quatro colunas, sendo duas colunas percoladas com lixiviado e outras 

duas percoladas com lixiviado acidificado e enriquecido com metais pesados.  

Este procedimento foi seguido, para que se pudesse observar a diferença de atenuação 

pelo solo. Portanto, estas colunas serviram para uma possível comparação para verificar a 

capacidade de retenção de contaminantes presentes no lixiviado pelo solo. 

Para o bombeamento dos lixiviados, foram utilizadas bombas peristálticas, as quais 

foram calibradas para um fluxo diário de 200 mL, operadas em fluxo ascendente para prevenir 

canalização, ou seja, evitar a formação de caminhos preferenciais de percolação e permitir que 

todo o solo presente na coluna entrasse em contato com o lixiviado (KJELDSEN, 1984).  

Assim, durante a montagem das colunas, foi colocado uma tela fina de 2 mm de 

abertura, camada de areia grossa lavada com ácido e seca em forno abaixo de cada coluna, para 

assegurar um fluxo unidimensional e prevenir o entupimento da saída (TUXEN et al., 2000).  

A areia utilizada foi a de construção civil, lavada com solução de HCl ( 0,05 mol /L) e 

enxaguada com água destilada. E, em seguida, lavada novamente com solução de NaOH (0,1 

mol/L) e finalmente enxaguada com água destilada. Após estes procedimentos o material foi 

levado para a estufa para secar a 105ºC por 24 horas (TUXEN et al., 2000). 

Procurando conservar as características iniciais do lixiviado, este foi armazenado em 

refrigerador em temperatura controlada (aproximadamente 15°C), o qual foi perfurado para a 

passagem das mangueiras de silicone alimentadoras das colunas. 

 

4.4.4.2. Saturação do solo nas colunas 
 

Após a montagem e preenchidas com solo e, antes de entrar em contato com as soluções 

contaminantes, as colunas foram saturadas com água, coletada do poço localizado no Centro de 

Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada (CRHEA), isenta de contaminantes para propiciar o 

equilíbrio entre a água e o solo, prevenindo interferências de reações geoquímicas, sem 

relevância para o estudo (TUXEN et al., 2000). 

A percolação com água foi mantida por fluxo ascendente com auxílio de bombas 

peristálticas até que cada coluna fosse equilibrada com 1 volume de poros (ou de vazios) (VP) 

para posteriormente ser percolada com lixiviado. Essa fase foi concluída ao serem alcançadas as 

condições de saturação do solo nas colunas, ou seja, quando os poros vazios de cada coluna 

estavam preenchidos com água. 

A água coletada foi analisada para certificar-se dos valores dos parâmetros antes do 

início da percolação nas colunas. 
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4.4.4.3. Preparo do lixiviado para início da percolação 
 

O lixiviado coletado e acondicionado em galões de 32 L foi encaminhado para o 

laboratório de Resíduos Sólidos no Departamento de Hidráulica e Saneamento – EESC/USP e 

colocado em refrigerador para manter a temperatura constante. 

No laboratório, parte do lixiviado coletado, foi acidificado com 1,5 mL/L de HNO3 para 

que o pH deste material fosse reduzido, evitando a precipitação dos metais pesados no início da 

percolação do lixiviado no solo e promovendo aumento da mobilidade destes na coluna de solo, 

conforme Yong et al (2001). 

Foram aplicadas soluções enriquecidas com Cromo, Chumbo, Cobre, Manganês, 

Cádmio (10 mg/L) e Zinco (20 mg/L) para acompanhar o comportamento destes contaminantes 

(CHRISTENSEN et al., 1989; JENSEN et al., 1999; THORTON et al., 2000; YONG et al., 

2001). 

A percolação do lixiviado foi iniciada pela ação de bombas peristálticas, com fluxo de 

200 mL/dia, apresentando velocidade de 3,64 x 10-5 cm/s as quais operaram a uma pressão 

contínua, assegurando o fluxo e mantendo condições de saturação durante todo o experimento. 

É importante ressaltar que a velocidade de percolação definida foi baixa o suficiente 

para que o equilíbrio das reações fosse atingido.  

No entanto, velocidades muito baixas não são convenientes por levar o ensaio a se 

estender indefinidamente, tornando-se inviável a reprodução da velocidade de percolação de 

campo em laboratório, onde o gradiente hidráulico assume valor abaixo da unidade. Então, por 

esses fatores a velocidade de percolação foi de 3,64 x 10-5 cm/s  e ajustada para um fluxo diário 

de 200 mL/dia.  

 

4.4.4.4. Coleta de amostras efluentes 
 

Amostras do efluente que percolou pelas colunas de solo foram coletadas a cada 0,25 

VP percolado, finalizado quando atingiu-se 10,0 VP. 

Foram retiradas e, preservadas com ácido nítrico 50% (HNO3), cerca de 1 mol/L para 

determinação de metais e analisada quanto aos parâmetros de pH, Demanda Química de 

Oxigênio (DQO), Potencial Redox ( Eh), Temperatura, Turbidez (UNT ou uT), Condutividade 

elétrica (mS.cm-1) e Metais pesados. 

Estas análises citadas foram realizadas no Laboratório de Saneamento do Departamento 

de Hidráulica e Saneamento da EESC/USP, segundo o Standard Methods for the Examination 

of Water and Wastewater APHA, AWWA, WPCF (2005). 

A Metodologia analítica dos parâmetros analisados está apresentada no Quadro 5.  
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          Quadro 5 - Metodologia analítica dos parâmetros analisados 

Parâmetros Unidade Método 
Temperatura °C Termômetro digital 

pH - Potenciométrico 
Condurividade Elétrica (CE) µS/cm Potenciométrico 

Turbidez (TURB) UT Nefelométrico (2130B) 
Cloreto (CL) mg Cl-/L Espectrofotometria  

Demanda Química de Oxigênio (DQO) mg O2/L Digestão e Espectrofotometria  
Zinco (Zn) mg Zn/L

Chumbo (Pb) mg Pb/L
Cádmio (Cd) mg Cd/L
Níquel (Ni) mg Ni/L

Ferro Solúvel (Fe) mg Fe/L
Manganês Solúvel (Mn) mg Mn/L

Cobre (Cu) mg Cu/L

 
 
 
 
 

Espectrofotometria de absorção atômica
 

Parâmetros Unidade Método 
Cromo Total (Cr) mg Cr/L

Cálcio mg Ca/L
Magnésio mg Mg/L

Sódio mg Na/L
Potássio mg K/L 

 

Alumínio (Al) mg Al/L Espectrofotometria 
 

4.4.4.5. Desmontagem das colunas 
 

Ao término do experimento, os reservatórios de coletas foram drenados e as colunas 

foram desmontadas para coleta de amostras do material sólido percolado com lixiviado. 

 Cada coluna apresentava um comprimento total de 100 cm, com todo o seu volume 

ocupado com solo, ou seja, cerca de 9,16 Kg solo/coluna. 

Foram retiradas de cada coluna amostras na forma de fatias das partes inferiores das 

colunas, que estavam preenchidas com solo, com 20 cm aproximadamente, espaçadas 

igualmente ao longo das colunas. 
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Figura 31 – Desmontagem da coluna de percolação para coleta de amostras 

 

 Essas amostras foram submetidas a análises já referidas no item 4.4.4.4. (Coleta das 

amostras). 

Também foi analisado teor de metais em aparelho de Espectrometria de Absorção 

Atômica, após digestão ácida com HCl (0,1M), a fim de gerar os perfis de retenção de metais 

após 10,0 VP. 

 
 

Figura 32 – Esquema de retirada das amostras de solo na coluna de percolação 
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Portanto os resultados obtidos foram analisados através de gráficos relacionando-se os 

parâmetros: Condutividade elétrica, Potencial Hidrogeniônico, Potencial Redox, Turbidez, 

Demanda Química de Oxigênio e Concentração relativa dos contaminantes presentes no 

lixiviado em função do número de volume de vazios percolados (VP) e, também o perfil de 

retenção de metais pelo solo nas colunas. 


