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Resumo

E

1. INTRODUÇÃO E CONTEXTO

ste trabalho apresenta a abordagem geotécnica da concepção

Muito embora a matéria a ser abordada pertença ao mundo dos

de um modelo reológico do comportamento dos resíduos

“restos” das atividades humanas, sua disposição final encontra

sólidos domiciliares dispostos em aterros sanitários, relativo a poro-

pertinência na relação e importância no comportamento geotécnico

pressões. O intuito é estabelecer a adequação da aplicação dos

dos resíduos, tal e qual com a evolução tecnológica dos produtos,

modelos geotécnicos para solos, através de análises de estabilidade

com tendência de tornar esse conjunto de conhecimentos em uma

por equilíbrio limite, e a aproximação que se faz para os resíduos

disciplina, denominada de “residuotecnia” ou “residuotécnica”.

sólidos domiciliares. Como característica marcante do comporta-

O modelo de produção e de consumo da sociedade atual exige res-

mento desses resíduos destaca-se a alta porcentagem de matéria

postas também para os resíduos e sua inexorável existência, razão pela

orgânica presente nos mesmos, trazendo a variação mássica entre

qual esse assunto se torna de interesse público/privado, onde a técnica

as fases sólida, líquida e gasosa ao longo do tempo, devido à de-

de destinação e disposição é parte do gerenciamento dos “restos”.

composição da matéria orgânica. Como consequência identifica-se

Muito embora a mistura dos “restos” seja uma abominável realidade,

um modelo de movimento e comportamento das fases sólidas e

buscando-se alternativas de gerenciamento adequado dos resíduos,

fluidas no meio, sua influência na geração e mudanças de poro-

o aterro sanitário com essa mistura é a solução definida pela equação

pressões e na adequação dos modelos matemáticos de estabilida-

técnica e econômica da sociedade a curto e médio prazo.

de. Essas reflexões e proposições foram baseadas em observações

Desta forma, nas próximas linhas pretende-se deixar de lado os

de campo, ao “pé da sonda” e junto ao computador, e cristalizam

pruridos do gerenciamento ideal sustentável dos resíduos sólidos

alguns anos de estudo e atuação nessa área do conhecimento.

domiciliares e enveredar pelo comportamento das massas de

Os autores tentam apresentar, gradualmente, as suas convicções

resíduos dos aterros sanitários atuais, com as implicações para a

procurando traduzir o imaginado no comportamento dos resíduos

engenharia e com conceitos técnicos voltados à necessidade de

em sua posição espacial nos aterros sanitários, objetivando contri-

obterem-se respostas para a segurança ambiental.

buir para atividades de avaliação de riscos e de projeto dos aterros

Essa abordagem deve ser considerada técnica e de utilidade cen-

sanitários.

trada no nosso tempo, com evolução futura esperada, não sendo,
portanto, baseada em axiomas práticos de uma nova teoria, mas

Palavras-chave:

sim de adaptações do conhecimento da Mecânica dos Solos e

resíduos sólidos urbanos, aterro sanitário, estabilidade, lixo.

Geotecnia a serviço dos aterros sanitários.
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2. HIDROGEOTECNIA DOS ATERROS

De forma semelhante, para a existência da

o chamado “chorume”, sendo posterior-

SANITÁRIOS

“bolha” nos resíduos, a pressão interna

mente coletado e tratado.

O modelo de quatro fases para os resíduos

deve ser maior que a externa.

Já foi possível observar esse “arfar”, visu-

em aterros sanitários tem sido adotado

almente, com aparência de cobertura dos

com a coexistência de sólidos (fibras e

2.2. A “respiração” dos aterros

resíduos “inchando” ou “enrugando” no

pasta-putrecível-decomponível), líquidos e

sanitários

Aterro Sanitário Sítio São João, em São

gases.

Os aterros sanitários apresentam, ao longo

Paulo.

O enfoque deste artigo é a fase fluida,

do tempo, geração de biogás, com aumen-

O acompanhamento da variação dos desloca-

líquido e gases, considerando aceitos os

to das pressões internas, na medida em

mentos horizontais dos maciços dos aterros

conceitos de fibras e “pasta”, ou “só-

que haja aprisionamento ou dificuldade do

sanitários, em geral, ao longo do tempo,

lidos pastosos”, conforme definido em

mesmo ser drenado. Esta pressão se dissipa

registra numericamente essa movimentação,

Machado, Carvalho e Vilar (2009). Ou seja,

à medida que o biogás percola pelos vazios

com alternância das direções e sentido dos

principalmente parte dos sólidos por ação

dos sólidos, sendo drenado pelo sistema

vetores de deslocamento horizontal.

biológica e química se decompõe ou reage

de drenagem ou percolado pela camada

de forma a mudar de fase ou integrar a

de cobertura do aterro. Esse fenômeno

2.3. Influência do bloqueio de

fase líquida, sendo as fibras a parcela sem

se apresenta de forma intermitente, com

ar (“air locked”) e dos líquidos

mudança de estado, ou seja, com variação

intervalos de tempo irregulares, com oclu-

suspensos

volumétrica insignificante.

sões dos líquidos, que se rearranjam por

O modelo apresentado para os resíduos

forças de campo.

estabelece a interação entre as fases líqui-

2.1. O modelo das “bolhas”

Tem-se a impressão que o aterro “respira”,

da, sólida e gasosa, ocorrente nos resíduos,

Inicialmente, representa-se uma “bolha”

ou seja, “inspira” por geração interna do

com permeabilidades aos gases e líquidos

de ar somente em líquido, que exibe pres-

biogás e suas conseqüentes pressões, e

diferenciadas devido às diferentes viscosida-

são interna superior à externa para poder

“expira” o biogás, percolando e desviando

des dos fluidos e da estrutura dos vazios do

manter-se e, num segundo momento, o

das oclusões dos “bolsões” de líquidos.

arcabouço sólido. Assim, para a coexistência

modelo de “bolha” nos resíduos, onde as

Concomitantemente, os líquidos percolam

das fases líquida e gasosa e a existência da

permeabilidades aos gases e líquidos geram

para cotas inferiores, lixiviando os resídu-

bolha, a pressão instantânea é ligeiramente

o equilíbrio das fases, momentaneamente.

os, abastecendo as bactérias e gerando

maior nos gases. Este fato cria uma oclusão
que dificulta a passagem e a percolação dos

Figura 1 – Esquema das “bolhas”.

lixiviados, segundo as leis da percolação de

Bolha de ar
em líquido

Bolha de biogás
em resíduos

líquidos em meios porosos.
Essas pressões de líquidos e gases atuam no
arcabouço sólido como pressões internas,
poro-pressões, forçando e direcionando
a movimentação de gases e líquidos pela
massa de resíduos. Os gases são formados,
principalmente, na fase da “pasta sólida”,
em pontos indistintos dos resíduos. Os
líquidos sofrem as forças de campo e
tendem a “descer” e os gases (biogás)
tendem a “subir” por efeito da convecção.

γr = peso específico dos resíduos
pi = pressão do biogás

γl = peso específico do líquido
h = carga piezométrica

kresíduos – biogás = permeabilidade dos sólidos ao biogás
kresíduos – percolados = permeabilidade dos sólidos ao lixiviado
e

= tensão efetiva

PV = nRT = Equação de Clapeyron

Nesse cruzamento de rotas os bloqueios e
impedimentos de movimentação assumem
posições transitórias na massa, criando os
bolsões de líquidos e gases, de dimensões
e tempo de existência variável. Esse efeito é
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líquidos para baixo, com sistemas de coleta

b) Compressões dos vazios, com expulsão

tensões nos resíduos e das pressões das

associados.

de líquidos, gases e variações de perme-

colunas de líquidos com a profundidade.

Os sistemas de drenagem são projetados

abilidades (mudanças de dimensões de

Assim, o ideal seria poder dispor dos

em geral descontínuos, gerando níveis

vazios);

valores das poro-pressões em diversas pro-

“empoleirados” de percolados e bolsões de

c) Perdas de massa “sólida” que passam

fundidades e considerar estes valores nas

gases, que propiciam a drenagem de forma

a líquido e gás (reações biológicas e

análise de estabilidade, o que tem sido de

conjunta, porém fazendo com que a massa

químicas);

difícil e onerosa obtenção. Resta, portanto,

de resíduos “arfe” com “inchamentos” e

d) Variações de permeabilidades aos

encontrar um modelo de representação

“murchamentos”. Alternam-se a intervalos

fluidos (gás e percolados de diferentes

das poro-pressões que pode ser o de linhas

de tempo os bloqueios/desbloqueios dos

viscosidades) e do meio poroso conforme

piezométricas, poro-pressões pontuais ou

vazios no meio dos resíduos, com os flui-

apresentado em b);

uma equação de variação dessas poro-

dos alcançando os sistemas de drenagem

e) Formação de níveis suspensos de perco-

pressões com a profundidade.

de líquidos e gases de forma intermitente,

lados (empoleirados) ou bolsões isolados;

Desta forma a adoção dessa equação como

porém generalizada no espaço por onde os

f) Bolsões de gases que tentam se expan-

sendo uma reta é a uma aproximação que

drenos de coleta estão instalados.

dir, com aumento de pressões, por ganho

se vislumbra e que tem sido adotada. Este

O bloqueio dos gases e lixiviados é fenô-

de “massa”, variação de temperatura e

procedimento é o definido com a adoção

meno observado nos aterros sanitários,

compressão dos vazios; e

de valores de ru, que podem ser inclusive

não ocorrendo nos modelos tradicionais

g) Fenômenos físico-quimico-biológicos va-

modelados facilmente pelos programas de

da engenharia de barragens de terra, por

riáveis no tempo, com influências externas

análise geotécnica de estabilidade, pelo

exemplo, onde as redes de percolação

do clima, resíduos e sistema de operação

método do equilíbrio limite. O coeficiente

uniformes são representativas do fluxo de

do aterro.

ru é o chamado coeficiente de Bishop e
Morgenstern, que relaciona a pressão

água em meio poroso, no caso o solo.
A complexa hidrogeotecnia dos aterros

3. A MODELAGEM MATEMÁTICA E

neutra da Mecânica dos Solos com a ten-

define-se com os lixiviados, regidos por for-

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DAS

são total vertical de peso de terra sobre o

cas de campo e com os gases, em bolsões e

PORO-PRESSÕES

ponto em problemas de barragens de terra

sob pressões, impedindo que o fluxo dos lí-

A utilização do modelo de determinação

e encostas, sob fluxo de água em meio

quidos sejam, exclusivamente, governados

de poro-pressões pontual é o que melhor

poroso. No caso dos aterros sanitários

pela equação de Bernouilli e, por sua vez,

refletiria a condição de poro-pressões

seria a relação da poro-pressão e a tensão

os gases, de forma similar, pelos princípios

interna aos resíduos, com a tendência de

vertical devido ao peso dos resíduos sobre

de Arquimedes ou de convecção.

pressões de gases e líquidos serem maiores

o ponto.

A equação de Bernoulli não é unicamente

conforme aumentam as profundidades.

O esquema a seguir mostra como uma

a que explica o fenômeno, mas pode apre-

Essa tendência é uma das únicas condições

função desconhecida (em vermelho) de

sentar o princípio para os líquidos, muito

que parecem dedutíveis e observáveis. É,

poro-pressão pode ser representada por

embora, em geral, os lençóis estejam sus-

no entanto, impossível ter-se em todos os

uma reta (tracejada), similarmente às ten-

pensos e sua aplicação deva ser pontual ou

pontos do aterro essas medidas.

sões verticais devido ao peso dos resíduos

por camada.

O

poro-pressões

e pressões hidrostáticas (azul e verde). Este

A hidrogeotecnia do aterro é, portanto,

ao longo da profundidade segue uma

ajuste tem sido considerado satisfatório, in-

complexa com movimentações de fluidos

determinada equação que depende de

clusive aplicado para os estudos no Aterro

comandadas por:

vários fatores conforme já citado, porém

Sanitário Bandeirantes em 2005, onde se

a) Gerações pontuais de gases na massa

com tendências de ser de forma crescente,

analisou a estabilidade com poro-pressões

de resíduos;

seguindo os princípios do aumento das

pontuais.

desenvolvimento

das
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realizadas em termos de tensões efetivas, já que mesmo para os
resíduos em aterros sanitários o Princípio das Tensões Efetivas de
Terzaghi, (Terzaghi,1925,1943) e o comportamento dos meios
não-saturados em solos se aplicam para os resíduos
4. A APLICABILIDADE DO MODELO PROPOSTO E SUAS
LIMITAÇÕES
A condição de projeto e execução de um aterro sanitário (“disposição de resíduos”) é que ditará o modelo reológico/hidráulico a ser
adotado numa análise de estabilidade por equilíbrio limite, sendo
a condição “ideal”, em qualquer caso, o conhecimento em todos
os pontos do maciço dos valores das poro-pressões, ou seja uma
“onisciência” do comportamento dos resíduos, inclusive de outros
parâmetros envolvidos na análise.
Essa forma de enunciar o problema é de todo impossível de ser
alcançada, porém a engenharia trata esse nível de incerteza parametricamente de forma a subsidiar as decisões perante incertezas,
Mello (1974).
Desta forma buscam-se comportamentos médios que representem
o comportamento dos resíduos, inclusive não só de poro-pressões,
como dos outros parâmetros envolvidos como resistência e peso
específico, dentro das práticas usuais de engenharia geotécnica,
Figura 3 – Poropressões e tensões verticais.

com adoção de modelos de análise de segurança baseados no principio das tensões admissíveis e conseqüente obtenção de fatores

A derivada em cada ponto das curvas representa o peso específico

de segurança determinísticos.

dos líquidos,

Como observação na utilização do parâmetro ru deve-se considerar

l

, dos resíduos,

r,

e o coeficiente ru no caso das

poro-pressões.

que na periferia do aterro, ou seja, na sua superfície, esse coeficien-

Assim, tem-se medido ou determinado as poro-pressões no maciço

te assume o valor nulo e ao longo da vertical com o aumento das

e calculado o coeficiente ru que é adotado para todo o maciço

tensões confinantes, a poro-pressão é crescente, com uma função,

de resíduos, constante ou variável na profundidade nas análises

por exemplo, linear, com coeficiente ru, desta forma, constante

numéricas de estabilidade.

na vertical, ou seja, modelo linear de desenvolvimento de poro-

Complementarmente, não pode deixar de ser lembrado que há a

pressões com a profundidade.

necessidade de modelagem da reologia dos resíduos para simular a

Ao se instrumentar pontualmente um aterro, os valores obtidos,

ruptura de um maciço considerando:

para as poro-pressões representam o comportamento do maciço no

• Geometria da disposição – Projeto do aterro sanitário e seus

ponto, que inclusive é de valor nulo na superfície, como já citado. A

sistemas;

modelagem matemática com a média dos valores de coeficientes ru

• Peso específico dos resíduos (tipologia, tempo, umidade, condi-

obtidos em vários pontos do aterro é representativa, definindo uma

ções de disposição, etc.);

distribuição variável no espaço, resultante da própria característica

• Definição dos parâmetros de resistência – Critério de Mohr

intrínseca do fenômeno analisado.

Coulomb (c’ e

Ora, uma análise de estabilidade com uma determinada superfície

’) e efeito das fibras;

• Distribuição das
I poro-pressões internas de gases e lixiviados; e

de ruptura varre toda uma região de ruptura, cortando diversos

• Modelo matemático representativo do comportamento.

pontos da disposição de resíduos no maciço, de forma que os valo-

Desta forma determinam-se as condições de criticidade e a defini-

res de poro-pressões são variáveis para as lamelas consideradas ao

ção do projeto de instrumentação geotécnica e monitoramento no

longo da superfície de ruptura. Portanto, o que define os esforços

tempo, para analisar, verificar e garantir a segurança.

resistentes e solicitantes é uma somatória das contribuições das

Os valores de ru obtidos no campo por sondagens e piezometria

lamelas no espaço, com variações consideradas em relação à pro-

devem ser os parâmetros de verificação da condição de estabilida-

fundidade, estabelecida, assim, através de uma função de variação

de perante a criticidade modelada. Essas análises devem ser sempre

de poro-pressão com a profundidade.
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