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Resumo: O fluxo de água no interior de rejeitos de 

mineração pode causar sérios impactos ambientais. No 

intuito de minimizar esses danos, geralmente são 

projetados sistemas de cobertura compostos por solo sobre 

as pilhas de rejeitos como forma de diminuir os efeitos da 

interação entre o rejeito e a atmosfera. O objetivo deste 

trabalho é quantificar e discutir a influência como 

condições atmosféricas e tipo de solo no desempenho de 

sistemas de cobertura. Para tanto, foram realizadas 

análises numéricas em quatro diferentes arranjos de 

sistema de cobertura compostos por solos tropicais 

utilizando o programa FlexPDE. Dentre os arranjos 

propostos, três apresentam como camada de superfície 

solo tropical bimodal, alterando-se nesses casos as 

espessuras das camadas e os materiais intermediários, e o 

outro solo tropical unimodal. Os resultados obtidos dessas 

análises foram comparados e observou-se um fluxo interno 

menor para o caso composto superficialmente por solo 

tropical unimodal. Esse resultado deve-se, de maneira 

geral, à baixa permeabilidade do material e ao consequente 

escoamento superficial gerado.  

Palavras-Chave: Sistemas de cobertura, Interação solo-

atmosfera, solos não saturados. 

1. INTRODUÇÃO 

O projeto de disposição de resíduos de mineração deve 

buscar a minimização de impactos ambientais, causados, 

dentre vários mecanismos, por exemplo por fluxos de 

efluentes e instabilidade das pilhas de rejeito. No caso de 

fluxo de efluentes, destaca-se o impacto causado pela 

drenagem ácida de minas (DAM), resultante da oxidação 

de resíduos de mineração com presença de minerais 

sulfetados. A oxidação se dá graças à presença de água e 

oxigênio. Essa solução aquosa ácida lixivia os materiais 

sulfetados, presentes no resíduo, produzindo um percolado 

rico em metais dissolvidos e ácido sulfúrico. Essa solução 

pode causar um grave impacto ambiental caso alcance 

corpos hídricos, tornando a água imprópria para uso por 
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um longo período, mesmo depois que a atividade 

mineradora tenha acabado (AMORIM, 2008).  

Uma forma muito comum de armazenamento dos rejeitos 

sólidos de mineração se dá por meio de pilhas dispostas 

diretamente acima do terreno natural. É usual, para esse 

tipo de sistema, a adoção de sistemas de cobertura com 

solo, alvo desse trabalho. Além do controle da geração de 

drenagem ácida, os sistemas de cobertura também tem 

função de controlar a erosão, controlar a poeira, sustentar 

a vegetação e ainda, em alguns casos, permitir a 

trafegabilidade sobre as pilhas de resíduos (DUARTE, 

2012). 

O projeto de sistemas de cobertura tem um caráter 

multidisciplinar, envolvendo diversas áreas da engenharia, 

fisiologia vegetal, ciência agrícola e a capacidade de fundir 

essas disciplinas em um projeto específico (ITRC, 2003). 

É de particular importância a aplicação da mecânica dos 

solos não saturados, já que sistemas de coberturas podem 

ser projetados para funcionar predominantemente nesta 

condição. A quantificação dos fluxos de água e ar através 

de sistemas de cobertura exige a compreensão e 

modelagem da interação entre o solo e a atmosfera, 

juntamente com os fluxos internos nos materiais. Trata-se, 

portanto, de um problema com numerosos mecanismos 

físicos e parâmetros de comportamento dos materiais, que 

combinados resultam em um problema de elevada 

complexidade.  

Neste contexto, este trabalho pretende quantificar e 

discutir a influência de parâmetros como o tipo do solo e 

condições atmosféricas no desempenho de sistemas de 

cobertura empregando solos tropicais, via análise 

numérica. Sendo assim, os objetivos específicos são: 

 Revisar conceitos, fundamentos e equações da 

mecânica dos solos não saturados, necessários para projeto 

de um sistema de cobertura com solo; 

 Realizar análises numéricas, para verificação do 

comportamento hidráulico e dimensionamento de sistemas 

de cobertura composto de solo tropical; 
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 Comparar múltiplos cenários, avaliando a 

importância dos tipos de materiais empregados e das 

condições atmosféricas no regime de fluxo de água nos 

sistemas. 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Devido ao caráter multidisciplinar do projeto de um 

sistema de cobertura, esta seção apresenta uma visão geral 

sobre os diversos temas envolvidos neste trabalho. São 

apresentadas algumas soluções de sistemas de cobertura, 

os mecanismos de funcionamento das mesmas, os 

principais fatores que determinam a escolha de um sistema 

de cobertura e algumas metodologias de projeto. 

2.1. Sistemas de cobertura com solo 

Sistemas de cobertura com solo são comumente 

empregados sobre pilhas de materiais reativos para 

prevenção e controle de drenagem ácida de mina e outros 

lixiviados, minimizando futuras degradações do meio 

ambiente receptor após o fechamento da barragem de 

rejeitos. Os principais objetivos são minimizar o fluxo de 

água e promover uma barreira de difusão de oxigênio 

CANMET (2002).  

De acordo com o CANMET (2002), diversos fatores 

influenciam na escolha do tipo de sistema de cobertura. 

Porém, a condição climática local é o fator preponderante. 

Por exemplo, é difícil e economicamente inviável construir 

um sistema de cobertura que contenha uma camada 

altamente saturada, para redução de transporte de 

oxigênio, em locais de clima árido e semiárido. Este 

sistema de cobertura estará sujeito a extensos períodos de 

seca e, dessa forma, a evaporação seria bastante 

significativa. Porém, se o objetivo for reduzir a infiltração 

de água nas camadas subjacentes, expor o sistema de 

cobertura à altas demandas de evaporação torna-se 

benéfico para o desempenho do sistema. Este exemplo 

mostra a relevância da análise da interação solo-atmosfera 

para o projeto de sistema de cobertura. 

Existem diversos arranjos e tipos de sistemas de cobertura. 

A definição do melhor sistema dependerá dos objetivos de 

projeto. Entre os tipos de sistemas existentes tem-se os 

sistemas de armazenamento e liberação, sistemas com 

camadas de baixa permeabilidade, sistemas com barreira 

capilar, sistemas com camadas inibidoras de reação, 

sistemas com camadas consumidoras de oxigênio, entre 

outros.  

Os sistemas de armazenamento e liberação de umidade 

têm como objetivo prevenir a percolação de água através 

do material reativo. Seu mecanismo consiste em uma 

camada com capacidade de armazenamento suficiente para 

reter a água nos períodos chuvosos. Com o início do 

período de estiagem, essa umidade armazenada, seria 

liberada para atmosfera por evaporação, preparando a 

cobertura para o próximo período chuvoso (CANMET, 

2002). Essa capacidade de armazenamento é função do 

tipo de solo e da espessura da camada. A demanda por 

volume de armazenamento é função da interação solo-

atmosfera (AMORIM, 2008). 

Os sistemas com camadas de baixa permeabilidade 

consistem de um material compactado. Geralmente, uma 

camada não compactada ou um meio de crescimento de 

vegetação sobrepõe a camada compactada. Desta forma, 

essa camada superior agiria como uma camada de 

armazenamento e liberação, conforme descrito 

anteriormente. Portanto, a camada compactada serve 

basicamente para que a camada superior consiga 

armazenar a água por um tempo maior até o fim da 

evaporação. Um problema enfrentado por esse tipo de 

sistema é a possível mudança da permeabilidade da 

camada compactada devido à mudança na estrutura do 

material após ciclos de molhagem e secagem, o que deve 

ser levado em consideração caso esse sistema seja adotado 

(CANMET, 2002). 

O conceito de barreira capilar é também usado no projeto 

de sistemas de cobertura. Segundo Silva (2011), barreira 

capilar consiste em um arranjo formado por uma camada 

de material de textura grossa disposta sob uma camada de 

material de textura fina que impede ou restringe a 

passagem de água para os poros maiores da camada 

inferior. O fenômeno de barreira capilar ocorre devido ao 

efeito de capilaridade, já que a tensão superficial do 

material mais fino é maior que a do material mais grosso. 

Porém, é necessário certo cuidado no projeto deste tipo de 

arranjo, pois o excesso de água na camada superior pode 

causar o rompimento do efeito de barreira capilar. 

A função do sistema de cobertura com camadas inibidoras 

de reações é prover um ambiente que resulte em uma 

redução significativa das taxas de sulforeto. Materiais 

como cinzas volantes e calcário podem ser incorporados 

no sistema de cobertura para fornecer alcalinidade, 

reduzindo o pH do material residual, que por sua vez reduz 

a taxa de oxidação de sulforetos (CANMET, 2002).  

Finalmente, os sistemas de cobertura com camadas 

consumidoras de oxigênio têm como função promover um 

ambiente que atue com um dissipador de oxigênio. 

Materiais orgânicos, como lascas de madeira ou 

compostagem de resíduos urbanos, entre outros materiais, 

podem ser incorporados ao sistema para compor a camada 

consumidora de oxigênio (MEND, 2004). 

Além do fator climático, fatores como a distância até ao 

local de empréstimo do material para a cobertura, 

propriedades do material da cobertura e dos rejeitos, 

topografia do terreno e condições da vegetação também 

podem controlar a viabilidade técnica e econômica de um 

sistema de cobertura (CANMET, 2002).  
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Alguns arranjos apresentados por MEND (1997) 3 apud 

CANMET (2002) são mostrados na Fig. 1. O método 

Básico utiliza uma camada de material, geralmente nativo, 

não compactado disposta diretamente sobre o resíduo. Seu 

objetivo principal é estabelecer uma cobertura de 

vegetação sustentável, porém a redução da percolação está 

diretamente envolvida. Esse modelo geralmente é 

utilizado como cobertura de materiais não reativos. A 

partir do método básico, várias configurações podem ser 

estabelecidas, fazendo uso de forma individual ou 

combinada dos conceitos de camada de armazenamento, 

barreira de baixa permeabilidade e barreira capilar.  

 

 

Fig. 1 Ilustração esquemática de diferentes arranjos de sistemas de cobertura (adaptado de CANMET, 2002). 

 

2.2. Análise de sistemas de cobertura 

O número de variáveis consideradas no projeto de um 

sistema de cobertura para resíduos de mineração pode ser 

grande. Desta forma, a escolha da metodologia para 

projeto deve ser bem estudada, os dados adquiridos e 

analisados de forma correta e bem organizados para enfim, 

definir a geometria do sistema.  

2.2.1. Interação Solo-Atmosfera 

Como o sistema de cobertura está em contato direto com a 

atmosfera é de fundamental importância o conhecimento e 

entendimento do ciclo hidrológico e das condições 

climáticas locais, pois destes resultam o volume de água 

disponível para infiltração e, consequentemente, qual deve 

ser a capacidade de armazenamento do sistema de 

cobertura e qual será o volume de água que percolará pelo 

sistema analisado. A Fig. 2 apresenta um esquema das 

interações solo-atmosfera em um sistema de cobertura, 

apresentando os principais componentes do ciclo 

hidrológico que devem ser analisados.   

                                                           

3 MEND 2.21.3. 1997. Review of soil cover technologies for acid 

mine drainage – a peer review of the Waite Amulet and Heath 

Steele soil covers. July. 

A água presente na superfície da terra, através da energia 

fornecida pelo sol, passa pelo processo de evaporação e 

essa água, agora no estado de vapor, é transportada pelo ar 

e pode condensar formando as nuvens. Esse vapor de ar 

pode voltar à superfície terrestre através da precipitação e 

pode ocorrer na forma de chuva – principal forma de 

precipitação no Brasil – ou na forma de neve ou granizo 

(COLLISCHONN; TASSI, 2008). A água que alcança a 

superfície pode infiltrar no solo ou escoar pela superfície 

do terreno, dependendo da capacidade de armazenamento 

do solo e da capacidade de infiltração que é a razão com 

que a água entra na superfície de solo por unidade de 

tempo. Se a taxa de precipitação ultrapassa a capacidade 

de infiltração do solo, o excedente torna-se escoamento 

superficial (FORMIGA et al, 2012). Essa relação entre 

precipitação, infiltração e escoamento superficial é 

apresentado na Fig. 3. Por fim, a água armazenada na 

superfície passa novamente pelo processo de evaporação, 

fechando o ciclo hidrológico. 
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Fig. 2 Esquema conceitual dos componentes analisados em um sistema 

de cobertura (adaptado de CANMET, 2002). 

 

Fig. 3 Mecanismo de infiltração de água no solo (SILVA JÚNIOR, 

2015). 

O ciclo hidrológico é normalmente estudado com maior 

interesse delimitando uma bacia hidrográfica. Essa bacia 

hidrográfica pode ser considerada como um sistema físico 

sujeito à entradas (precipitação) que geram saídas de água 

(escoamento e evaporação), formando um balanço hídrico. 

A evaporação se divide em dois tipos, a evaporação 

potencial e a evaporação real, sendo a potencial a taxa que 

ocorre em condições ideais de umidade do solo (água 

livre) e a real a taxa que ocorre para condições reais de 

umidade do solo (solo não saturado) (COLLISCHONN; 

TASSI, 2008). O balanço hídrico pode ser descrito pela 

equação a seguir. 

𝑁𝐹 = 𝑃 − 𝐸𝑅 − 𝑅 (1) 

O fluxo total (NF) é uma condição de fronteira natural. A 

precipitação (P) são dados conhecidos obtidos com base 

em dados climatológicos. ER pode ser obtido com dados 

climatológicos, ou, assim como R, pode ser função de 

parâmetros atmosféricos e da sucção da superfície 

(GITIRANA JR et al., 2006). Uma forma muito comum de 

se calcular a evapotranspiração em um intervalo de tempo 

mensal é através da Equação de Thornthwaite, a partir de 

dados de temperatura. Os resultados obtidos por essa 

equação são muito satisfatórios para locais de clima 

úmido, porém em condições de aridez esse modelo 

proporciona resultados que muitas vezes subestimam a 

evaporação potencial. Para corrigir essa subestimativa, 

pode-se aplicar uma correção a partir da amplitude térmica 

diária, calculando-se uma temperatura média efetiva 

(CAMARGO; CAMARGO, 2000). Esse método de 

correção será denominado neste trabalho como 

Thornthwaite modificado. Após a obtenção da evaporação 

potencial, a evaporação real pode ser determinada 

utilizando-se de uma equação que demonstre a relação 

entre a evaporação e a sucção do solo.   

O conhecimento dos condições climáticas no local 

estudado para implantação de um sistema de cobertura é 

de fundamental importância na etapa de projeto, pois esses 

dados serão utilizados como condições de fronteira na 

etapa de análise numérica do sistema e consequente 

definição da solução que será adotada.  

2.2.2. Critérios de Projeto 

O desempenho de um sistema de cobertura pode ser 

quantificado em termos da percolação resultante (líquida) 

que atinge a pilha de rejeito. A percolação líquida, 

conforme esquematicamente apresentado na Fig. 2, é o 

resultado líquido da água proveniente da precipitação que 

infiltra na superfície do material de cobertura e chega até 

os rejeitos.  

Um sistema de cobertura nem sempre é projetado de forma 

a impedir completamente a passagem de água para a 

camada de rejeitos. Algumas vezes, levando em 

consideração a característica do material residual, é 

permitida uma porcentagem de percolação liquida. Desta 

forma, faz-se necessário saber quais porcentagens são 

aceitáveis.  

O manual do CANMET (2002), em seu estudo de caso, 

classifica como de qualidade moderada um sistema de 

cobertura que permite uma percolação líquida de 

aproximadamente 11% da precipitação média anual, e de 

qualidade alta um que permite uma percolação líquida de 

até 2%. 

Além de ser necessária para o projeto, a análise de 

percolação liquida é necessária durante a manutenção do 

sistema de cobertura, para analisar se a quantidade de água 

infiltrada em determinada época do ano está em níveis 

aceitáveis. 

2.3. Modelagem do fluxo em sistemas de 

cobertura 

A partir das informações apresentadas nas seções 

anteriores, pode-se dizer, de uma maneira geral, que um 

sistema de cobertura atua da seguinte forma: a água 

proveniente de precipitações infiltra pela camada de solo, 

que através de suas propriedades armazenam essa água, 

impedindo sua passagem para a camadas subjacente de 

rejeitos. Como o solo de cobertura está em contato direto 

com a superfície ou muito próximo dela, esse solo não 

estará sujeito apenas aos processos de infiltração mas 

também aos de evaporação. Sendo assim, as propriedades 

dos solos que devem ser analisadas para aplicação dos 
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mesmos em sistemas de cobertura devem ser estudados na 

condição não saturada. 

Desta forma, nos tópicos seguintes, serão apresentadas as 

teorias de mecânica dos solos não saturados relacionadas 

com o desempenho de um sistema de cobertura, 

principalmente a teoria relacionada com fluxo de água nos 

solos. 

2.3.1. Curva Característica Solo-Água 

Para projeto de um sistema de cobertura é necessário 

conhecer a capacidade de armazenamento de água do solo 

escolhido. Essa capacidade pode ser analisada através da 

curva característica solo-água (CCSA), que pode ser 

definida como a relação entre a umidade e a sucção no solo 

(FREDLUND et al, 1994).  

Existem três pontos notáveis em uma CCSA, sendo eles o 

valor de entrada de ar (VEA), a inclinação da CCSA e o 

teor de umidade residual. O VEA é a sucção necessária 

para vencer as forças capilares exercidas pelos maiores 

poros no solo. A inclinação da CCSA descreve a taxa com 

que a água é perdida após o VEA ser ultrapassado. Para 

solos com textura grossa a inclinação da curva tende a ser 

maior, ou seja, a perda de água tende a ser mais rápida 

quando comparada com os solos de textura fina. Quanto ao 

teor de umidade residual, trata-se da umidade na qual a 

sucção já não é eficaz para retirar água do solo no estado 

liquido. Isso ocorre, pois a condutividade hidráulica do 

solo diminuiu conforme o solo perde água, ou seja, 

conforme a sucção do solo aumenta (FREDLUND; 

RAHARDJO, 1993).  Essa relação entre a condutividade e 

a saturação do solo é representada na Fig. 4.  

 
Fig. 4 Representação esquemática de uma massa de solo, sendo: (S) 
sólidos, (A) ar e (W) água (CANMET, 2002). 

A curva característica solo-água é a chave para o 

entendimento e aplicação dos solos não saturados, pois 

propriedades como percolação, resistência ao 

cisalhamento e variação de volume estão relacionadas a 

elas e variam com a umidade do solo. Funções de 

permeabilidade e a função de armazenamento de água, por 

exemplo, estão relacionadas com a curva característica e, 

consequentemente, podem ser estimadas a partir dela 

(FREDLUND, 2002).  

A partir de pontos obtidos em ensaios, alguns métodos 

foram propostos para ajustar a curva característica solo-

água. Dentre os métodos propostos está a equação de 

Gitirana Jr. e Fredlund (2004) que consiste de uma 

equação de ajuste bimodal e unimodal sendo os parâmetros 

de ajuste a sucção residual, valor de entrada de ar, 

saturação residual e um parâmetro que controla a 

suavidade da curva. O formato geral da família de 

equações é: 

𝑆 =  
𝑆1 − 𝑆2

1 + (
𝜓

√𝜓𝑏1𝜓𝑟𝑒𝑠1
⁄ )𝑑1

+ 𝑆2 
(2) 

onde: 𝑆 = grau de saturação; 𝜓𝑟𝑒𝑠 = sucção residual 

(kPa); 𝜓𝑏 = valor de entrada de ar (kPa); 𝑑 = fator 

peso;  

2.3.2. Fluxo e balanço de água nos solos 

Para entender o mecanismo de infiltração de água no solo 

e projetar estruturas de infiltração, tal como um sistema de 

cobertura, é necessário analisar o fluxo de água em solos 

não saturados. Além de ser encontrada nos poros do solo 

na fase líquida, a água também pode ser encontrada em 

forma de vapor no ar dos poros. Além desses fluxos já 

mencionados, outro mecanismo de fluxo relevante no solo 

é o fluxo de ar (GITIRANA JR et al., 2012). Porém, neste 

trabalho os mecanismos de fluxo que serão considerados 

serão apenas os relacionados diretamente com a água, que 

são o fluxo de água liquida e o fluxo de vapor de água. 

Assim como em um solo saturado, o fluxo de água liquida 

em um solo não saturado também é regido pela Lei de 

Darcy. A Lei de Darcy, conforme apresentada a seguir, 

indica que a taxa de fluxo de água através do solo é 

proporcional ao gradiente de carga hidráulica 

(FREDLUND; RAHARDJO, 1993).   

𝑣𝑤
𝑙 = −𝑘𝑤

∂ℎ𝑤

∂𝑦
 (3) 

onde: 𝑣𝑤
𝑙 = taxa de fluxo de água, m/s; 𝑘𝑤 = coeficiente 

de permeabilidade, m/s; 
∂ℎ𝑤

∂𝑦
= gradiente de carga 

hidráulica na direção y. 

No entanto, para solos não saturados, o coeficiente de 

permeabilidade não é constante. O coeficiente de 

permeabilidade é função da umidade ou da sucção 

matricial do solo não saturado, ou seja, 𝑘𝑤 = 𝑓(𝑢𝑎 − 𝑢𝑤) 

(FREDLUND; RAHARDJO, 1993).   

O fluxo de vapor de água através do solo pode ocorrer por 

dois mecanismos: fluxo de vapor de água por difusão de 

vapor e fluxo de vapor de água carregado pelo ar em 
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movimento. Como este trabalho desconsidera o fluxo de ar 

e também considera condição isotérmica, o fluxo de vapor 

de água é dado pela Lei de Fick (FREDLUND e 

GITIRANA JR, 2005). Sendo assim, o fluxo de água no 

solo pode ser visto como a soma dos componentes de água 

líquida e vapor de água. A equação a seguir descreve a 

equação diferencial parcial de fluxo, considerando fluxo 

unidimensional, além das outras considerações realizadas 

anteriormente (FREDLUND e GITIRANA JR, 2005): 

𝜕

𝜕𝑦
[𝑘𝑤

𝜕

𝜕𝑦
(

𝑢𝑤

𝛾𝑤

+ 𝑦) +
𝑘𝑣𝑑

𝛾𝑤

𝜕𝑢𝑤

𝜕𝑦
] =

𝑑𝜃

𝑑𝑡
 (5) 

A equação parcial de fluxo descrita anteriormente tem 

como variável, por exemplo, a condutividade hidráulica, 

que por sua vez varia com a sucção no solo, ou seja, a 

análise de fluxo nos solos não saturados trata-se de um 

problema não linear. Dessa forma, resolver problemas de 

fluxo em solos não saturados exige a aplicação de soluções 

numéricas. 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Esta seção apresenta a metodologia que será utilizada neste 

trabalho para alcançar os objetivos propostos. Serão 

apresentadas em um primeiro item as características dos 

sistemas analisados, contemplando suas geometrias e a 

disposições das camadas de solo, as condições iniciais, o 

solo tropical estudado, juntamente com suas propriedades 

e as condições atmosféricas da região analisada. Em 

seguida será apresentada a metodologia de análise 

numérica, incorporando as equações diferenciais parciais 

governantes que serão implementadas e as condições de 

fronteira. 

3.1. Sistemas analisados 

Conforme apresentado no item 2.1.2, existem diversos 

arranjos possíveis para sistemas de cobertura, sendo alguns 

muito complexos como a variação V e outros mais simples 

como o método base. Neste trabalho serão analisados 

quatro modelos, sendo eles o método base juntamente com 

a variação I, dois modelos para a variação II e a variação 

III. A intenção de analisar estes arranjos é o fato deles 

serem arranjos “primários”. Somente após analisados os 

sistemas simplificados, e sabendo como cada uma dessas 

diferentes alternativas se comportam, é possível criar 

alternativas de arranjos mais complexos. 

3.1.1. Geometria dos sistemas 

O método base e a variação I (chamados a partir de agora 

de S1) serão analisados conjuntamente, pois tratam-se das 

mesmas camadas, mudando apenas a espessura da camada 

de solo de uma para a outra. Neste arranjo será analisado 

se a espessura proposta para camada de solo não 

compactado, sobrejacente aos rejeitos, é suficiente para 

que essa camada atue como uma camada de 

armazenamento e liberação, impedindo ou reduzindo a 

infiltração de água para a camada subjacente. 

Para a variação II (chamado a partir de agora de S2 e S4), 

que consiste em um sistema com barreira capilar, o 

objetivo é analisar e verificar se a disposição das camadas 

da maneira como foi proposta e as propriedades dos 

materiais selecionados formarão uma barreira capilar, 

impedindo ou minimizando o fluxo de água através dos 

rejeitos. Quanto à variação III (chamado a partir de agora 

de S3), o objetivo será analisar se a espessura da camada 

compactada, juntamente com a camada superior, atuam 

como um bom sistema de cobertura e qual o efeito da 

camada compactada nesse tipo de sistema. 

Como ponto de partida para os demais sistemas serão 

adotadas as seguintes dimensões iniciais: para o sistema 

S1 será utilizada uma camada de solo não compactado com 

2,5 m de espessura; para o S2 a proposta inicial é utilizar 

uma camada de areia com espessura de 40 cm e uma altura 

de camada de armazenamento e liberação igual a 1,0 m; 

para o S3 a espessura inicial da camada de armazenamento 

e liberação será igual a 1,0 m e a camada compactada terá 

espessura de 40 cm; o caso S4 será analisado com uma 

camada de areia sobrejacente aos rejeitos e com uma 

camada superficial de solo compactado com 2,0m de 

espessura. Os arranjos iniciais são apresentados na Fig. 5. 

Para todas as análises, será considerada uma camada de 

rejeito com espessura de 7,5 m. 

 

Fig. 5 Geometria dos sistemas analisados. 

3.1.2. Propriedades dos materiais 
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Os materiais que serão utilizados nas camadas de 

armazenamento e liberação e na camada compactada, 

tratam-se de solos tropicais típicos da cidade de Goiânia-

GO. Para a camada de armazenamento e liberação o solo 

deve ser analisado como um solo lançado, que equivale a 

um material compactado com baixa energia (apenas pelos 

equipamentos de terraplanagem). Para a barreira capilar 

foi escolhido a areia uma areia fina e tratando-se do 

material residual, para efeito de análise, consideraremos o 

fosfogesso.  

As curvas granulométricas dos solos tropicais utilizados 

serão representadas de uma forma geral pelo ensaio de 

granulometria realizado por Angelim (2011) que foi o 

objeto de estudo de Kuhn (2014), na forma compactada. 

Para os solos tropicais e para o fosfogesso os autores 

realizaram ensaios de granulometria com e sem 

defloculante, conforme mostrado na Fig. 6. A curva 

granulométrica da areia foi realizada para o presente 

trabalho. 

 

Fig. 6 . Curvas granulométricas dos materiais utilizados (modificado de 

ANGELIM, 2011; MATOS, 2011). 

As características físicas dos materiais, tais como limites 

de liquidez (WL), limites de plasticidade (WP), os índices 

de plasticidade (IP), os pesos específicos (γd), os índices 

de vazios (e) e as permeabilidades saturadas (ksat) para os 

diferentes materiais utilizados foram determinados por 

cada autor e são apresentados na tabela a seguir. Os ensaios 

de limites de consistência não se aplicam (NP) para o 

fosfogesso e para as areias. 

Tabela 1 Índices físicos de interesse e coeficiente de permeabilidade dos 

materiais analisados (modificados de KUHN, 2014; MATOS, 2011; 

LEÃO CARVALHO, 2013; SILVA, 2011). 

Material 
WL 

(%) 

WP 

(%) 

IP 

(%) 

γd 

(kN/m³) 
e 

ksat 

(m/s) 

Solo 

Unimodal 
45 27 18 16,770 0,620 

1,6x 

10-7 

Solo 

Bimodal 
35 25 10 15,402 1,700 

7,8 x 

10-6 

Areia NP NP NP 15,372 0,660 
1,2 x 

10-4 

Fosfogesso NP NP NP 12,066 1,110 
2,4 x 

10-6 

Dentre os materiais analisados, foram escolhidos para 

camada de armazenamento e liberação o material estudado 

por Leão Carvalho (2013), que trata-se de um solo com 

comportamento bimodal. Para a camada compactada foi 

escolhido o material estudado por Kühn (2014), que trata-

se de um solo unimodal. As curvas características de todos 

os materiais constituintes dos sistemas são apresentadas na 

Fig. 7. 

 
Fig. 7 Curvas características dos materiais constituintes dos sistemas 

analisados (modificado de KUHN, 2014; LEÃO CARVALHO, 2012; 

SILVA, 2011; MATOS, 2011). 

3.1.3. Condições atmosféricas 

A região escolhida para aplicação do estudo foi a cidade 

de Goiânia-GO e os dados climatológicos aplicados serão 

dados adquiridos por Silva Júnior (2015) em um campo 

experimental localizado em Furnas, Aparecida de Goiânia 

– GO no ano de 2011, conforme apresentados nas Fig. 8. 

 

Esses dados serão utilizados nas definições das condições 

de fronteira no topo. Os dados de temperatura média diária 

serão utilizados para cálculo da evaporação potencial pelo 

método de Thornthwaite e a evaporação real será calculada 

utilizando-se os dados de umidade relativa e evaporação 

potencial. 

3.2. Ferramenta de Análise Numérica 

Para análise do fluxo unidimensional nos sistemas de 

cobertura definidos, as equações diferenciais parciais 

governantes do sistema, apresentadas no item 2.3.2, serão 

resolvidas utilizando a ferramenta numérica FlexPDE. O 

FlexPDE é uma ferramenta numérica que a partir de um 

roteiro escrito pelo usuário, executa as operações 

necessárias para transformar uma descrição de um sistema 

de equações diferenciais parciais em um modelo de 

elementos finitos, resolvendo o sistema e apresentando 

saídas gráficas. O programa utiliza o elemento finito e os 

métodos de diferenças finitas combinados com o método 

iterativo de Newton-Raphson para solução de problemas 

não lineares. Ele pode ser considerado um meio de solução 

de problemas pois utiliza toda a gama de funções 

necessárias para resolver os sistemas de equações parciais. 

O usuário pode editar o script, observar o resultado e 
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reeditar, reexecutar sem sair do ambiente de aplicação do 

FlexPDE (PDE Solutions, 2008).  

 

 

 

 

 
Fig. 8 Dados atmosféricos monitorados no campo experimental 
(adaptado de Silva Júnior, 2015) 

O FlexPDE é capaz de resolver diversos problemas em 

diversas condições diferentes, por exemplo: pode resolver 

sistemas de equações diferenciais parciais de primeira ou 

de segunda ordem em geometria cartesiana de uma, duas 

ou três dimensões, geometria tridimensional esférica ou 

cilíndrica, entre outras; o sistema pode estar tanto em 

estado estacionário quanto sistemas dependentes do 

tempo; as equações podem ser lineares ou não lineares; 

pode ser definido qualquer número de regiões com 

diferentes materiais (PDE Solutions, 2008).  

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Esta seção apresenta os resultados e as discussões das 

análises numéricas realizadas para avaliar o 

comportamento dos sistemas de cobertura propostos. 

Primeiramente foram analisados o comportamento de 

alguns dos sistemas, considerando-se diferentes durações 

de chuvas. Em seguida, foram analisados todos os casos, 

considerando a mesma duração de chuva. Finalmente, os 

dados obtidos para cada caso foram comparados, 

possibilitando avaliar a melhor solução entre os sistemas 

propostos inicialmente. 

4.1. Desempenho do Modelo de Análise 

Avaliando o desempenho da metodologia de análise 

aplicada, a Fig. 9 apresenta o acumulo de erro ao longo do 

período de análise. Observa-se um pico em todas as 

análises no dia 275, aproximadamente. Neste momento 

ocorre o retorno do período de chuvas após um longo 

período de estiagem e o modelo encontra maiores 

dificuldades nas análises, resultando em um aumento de 

erro. O tempo típico de duração das análises foi de 

aproximadamente 24 horas, para todos os casos.  

 

Fig. 9 Erros referentes as análises numéricas para os diferentes casos 

(valores acumulados). 

4.2. Avaliação da Influência da 

Intensidade de Precipitação 

Os dados atmosféricos disponíveis geralmente contêm 

informações limitadas, particularmente com respeito à 

intensidade da chuva. Ao mesmo tempo, a quantidade de 

escoamento superficial depende fortemente da intensidade 

de precipitação. Desta forma, com o intuito de avaliar a 

influência das intensidades das chuvas consideradas em 

um projeto de sistemas de cobertura, foram aplicadas 

diferentes durações de chuvas ao mesmo sistema, 

promovendo assim chuvas com o mesmo volume 

acumulado, porém com diferentes intensidades. A Fig. 10 

apresenta as diferentes intensidades de chuva aplicadas. 
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Apenas os casos S1 e S4 foram analisados, por possuírem 

materiais diferentes em suas camadas superficiais, sendo a 

camada superficial em S1 um solo tropical bimodal, com 

permeabilidade de 28,08 mm/h e o material superficial do 

caso S4 um solo tropical unimodal, com permeabilidade 

de 0,58 mm/h.  

 

 
Fig. 10 Relação entre intensidades de chuva e permeabilidade saturada dos materiais superficiais. 

A comparação entre os cenários de intensidade de 

precipitação e a permeabilidade saturada do material da 

camada superior permite uma avaliação qualitativa 

preliminar a respeito do escoamento superficial. Tal 

avaliação é baseada no fato de que após um período 

relativamente prolongado de chuva, a permeabilidade 

saturada representa a máxima taxa de infiltração do solo. 

A breve inspeção da Fig. 10 permite verificar que mesmo 

para as chuvas mais intensas, não deverá haver 

escoamento superficial significativo quando o solo 

bimodal for empregado na camada superior. No caso do 

solo unimodal, espera-se volumes de escoamento muito 

superiores.  

Essas conclusões feitas a partir da Fig. 10 poderão ser 

reavaliadas com base nos resultados das análises 

numéricas feitas para os Caso S1 e S4.  

A Fig. 11 apresenta o resultado do balanço hídrico desses 

casos, considerando as diferentes durações de chuva 

aplicadas. Foram considerados com valores positivos os 

fluxos associados à entrada de água no sistema e negativos 

quando associados à saída de água. Observa-se que a 

Precipitação (P) é o componente responsável por 

introduzir água ao sistema. No período de análise, observa-

se a presença de período chuvoso entre os dias 0 e 100, ou 

seja, entre os meses de Janeiro e Março, e outro período 

chuvoso entre os dias 275 e 300, ou seja, entre os meses de 

Outubro e Dezembro. Já a evaporação é a responsável por 

retirar agua do sistema e está representada de duas formas: 

Evaporação Potencial (EP) e Evaporação Real (ER). 

Observa-se que as curvas da evaporação real começam a 

se distanciar das curvas de evaporação potencial com o 

início do período de seca, o que é explicado pelo aumento 

da sucção e consequente dificuldade em retirar água do 

sistema. Observa-se também que a evaporação é 

praticamente constante no período analisado. 

Outro fluxo representado nos balanços hídricos é o fluxo 

na fronteira Solo-Atmosfera (N) que corresponde a 

quantidade resultante de água que entra e sai do sistema. 

Este fluxo é dependente não apenas da precipitação e da 

evaporação, mas também do escoamento superficial (R). 

Observa-se na Fig. 11 que existe uma sutil diferença entre 

as curvas de fluxo na fronteira solo-atmosfera (N) quando 

submetidas a chuvas de intensidades diferentes. Sendo a 

chuva com 24 horas de duração a de menor intensidade, já 

era esperado que ela proporcionasse a maior entrada de 

água no sistema, e o oposto para a chuva de 1 hora, o que 

foi verificado nos resultados obtidos para o Caso S1 e, com 

muito maior intensidade, para o caso S4. Vale ressaltar que 

os valores acumulados evaporação real (ER) não se 

alteraram significativamente em função das chuvas de 

diferentes durações. Esse resultado, no entanto, não deve 

ser generalizado para qualquer caso, pois quanto maior a 

infiltração, menor a sucção na superfície do terreno, 

podendo haver algum efeito na evaporação real. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

Fig. 11 Balanço Hídrico para diferentes durações de chuva: a) balanço para o caso S1; b) escoamento superficial para o caso S1;  c) balanço para o caso 

S4; d) escoamento superficial para o caso S4.

A influência da duração da chuva também pode ser 

observada quando feita análise do escoamento superficial 

(R), apresentado na Fig. 11(b) e 11(d). Confirmando o que 

já era esperado, a chuva com maior duração e 

consequentemente menor intensidade, promove o menor 

escoamento superficial. Observa-se também que, para o 

Caso S1 as chuvas com duração de 6 e 24 horas 

promoveram um escoamento superficial desprezível 

enquanto a chuva de 1 hora resultou em um volume 

relativamente superior, ainda que muito pequeno. Já para 

o Caso S4, os efeitos das diferentes intensidades foram 

mais significativos. Além de observar-se um menor 

volume infiltrado, em relação ao Caso S1, observa-se 

também maiores escoamentos superficiais resultantes para 

todas as durações de chuvas aplicadas. 

A diferença na quantidade de água infiltrada podem 

influenciar as poropressões no topo dos sistemas, 

conforme apresentados na Fig. 12. As maiores sucções 

mantidas no topo do sistema para o caso S4 são reflexo do 

formato da sua curva característica solo-água. No caso do 

sistema S1, o solo bimodal sofre variações de sucção de 10 

a 10.000 kPa em um curto intervalo de umidades. Ou seja, 

não precisa haver entrada ou saída significativa de água do 

sistema para a sucção variar neste amplo intervalo. É 

interessante também observar que durante quase todo o 

tempo, a variação de umidade corresponde à água nos 

macroporos, principalmente com umidades próximas à 

condição residual dos mesmos. No caso do solo unimodal 

do sistema S4, a amplitude menor de sucções é resultado 

do maior valor de entrada de ar desse material.  

Observa-se que a sucção no topo para as chuvas de 1 hora 

são maiores, resultado da menor infiltração. No entanto, as 

diferenças não são significativas durante períodos de breve 

ou prolongada estiagem, o que explica evaporações reais 

que independem da duração de chuva.  

Com relação ao desempenho dos sistemas no controle do 

volume de água que chega até o rejeito, para diferentes 

intensidades de chuva, a Fig. 13 mostra que a pior situação 

em relação ao volume infiltrado é a consideração da chuva 

de 24 horas, onde um maior volume chega ao rejeitos. Da 

mesma forma, a situação mais favorável seria a 

consideração da chuva de 1 hora, pois o volume infiltrado 

é menor.   
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a) 

 
b) 

 

Fig. 12 Sucções no topo do sistema para diferentes durações de 

precipitação: a) caso S1 e b) caso S4. 

Os resultados obtidos revelam que apenas o sistema S4, 

com chuva de 1 hora, apresenta déficit de volume de água 

armazenada, ao fim do período de um ano. Enquanto nos 

demais casos, com o passar dos anos o sistema falharia de 

forma repetida, no caso S4 com chuva mais intensa o 

sistema tem o potencial de ter desempenho cada vez 

melhor, com o passar dos anos. Outra observação relevante 

é que a viabilidade dos sistemas S1 e S4 parece ser 

dependente da quantidade de escoamento superficial. 

Alternativas de projeto que incluam modificações no 

sentido de ampliar o escoamento podem resultar em 

sistemas com bom desempenho. 

Deve-se observar também que, considerando o clima 

típico da região estudada, uma chuva de 24 horas seria 

muito conservadora, pois essas durações de chuva são 

incomuns na região. Ao mesmo tempo, considerar uma 

chuva de 1 hora seria não conservador, pois essa duração 

de chuva exigiria uma geometria menos complexa, 

podendo haver falhas no desempenho do sistema no 

decorrer do tempo de utilização. Dessa forma, a duração 

da chuva adotada nas análises será a chuva com duração 

de 6 horas.  

 

a)

 
b)

 

Fig. 13 Fluxos na interface cobertura-rejeito para diferentes durações de 

chuvas: a) caso S1 e b) caso S4. 

4.3. Avaliação comparativa dos diversos 

sistemas analisados 

Esta seção apresenta os resultados das análises de cada um 

dos quatro sistemas propostos. Os resultados foram 

estruturados separadamente e subdivididos em balanço 

hídrico, perfil e histórico de saturação, perfil de 

poropressão e fluxo interno. Por fim, será feito uma análise 

comparando todos os casos, concluindo quais seriam os 

casos que atenderiam aos critérios de projetos propostos.  

4.3.1. Balanço Hídrico dos Sistemas 

A Fig. 14 apresenta os balanços hídricos obtidos pelas 

análises de fluxo nos sistemas para o Caso S1, S2, S3 e S4. 

Observando os casos S2 e S3, nota-se uma sutil 

aproximação da curva de ER com curva de EP, em relação 

ao Caso S1. O material superficial de ambos os casos é o 

mesmo, portanto essa aproximação das duas curvas pode 

ser devido à diminuição na espessura da camada de 

cobertura, facilitando assim, a saída de água do sistema por 

evaporação. 

Visivelmente, não é possível notar grandes diferenças no 

balanço hídrico dos Casos S2 e S3. Isso já era esperado, 
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visto que a camada de superfície dos dois casos possuem o 

mesmo material e a mesma espessura. Não se pode 

concluir, no entanto, que balanços hídrico semelhantes 

resultam em quantidade semelhantes de infiltração na 

camada de rejeitos. Para tal, é necessário avaliar o fluxo 

interno, que pode ter sido afetado pela presença das 

barreiras de baixa permeabilidade e capilar. 

a)

 

b)

 

c) 

 

d) 

 

Fig. 14 Balanço Hídrico dos sistemas: a) caso S1; b) caso S2; c) caso S3; caso S4. 

Já o balanço hídrico do Caso S4 possui uma diferença 

notável em relação aos outros casos que é o surgimento de 

um escoamento superficial considerável, como já foi 

comentado. O balanço hídrico do Caso S4 deixa clara a 

relação do fluxo na fronteira solo-atmosfera (N) com o 

escoamento superficial (R). É notável a diminuição da 

quantidade de água infiltrada no sistema devido ao 

aumento do escoamento superficial, quando comparado 

aos outros casos. 

4.3.2. Saturação e Poropressão ao Longo dos 

Perfis 

Os perfis de saturação e de sucção dos sistemas são 

apresentados na Fig. 15. Analisando separadamente cada 

período, seguindo uma sequência cronológica, observa-se 

uma entrada de água nos sistemas durante o período de 0 a 

90 dias, verificado tanto pelo aumento da saturação quanto 

pela diminuição da sucção nas camadas de cobertura e nos 

primeiros metros do rejeito. Vale lembrar que até aos 100 

dias os sistemas estão sob período de chuva, o que explica 

os perfis obtidos. Porém, verifica-se que até aos 90 dias o 

fluxo de água não foi suficiente para atingir a base do 

sistema, pois não foi observado aumento da saturação ou 

diminuição de sucção no local.  

Nos perfis referentes aos 180 e 270 dias verifica-se um 

período de retirada de água dos sistemas, o que faz sentido, 

pois o sistema está submetido a um período de seca que 

permanece até o dia 275, aproximadamente. Observa-se, 

porém, que na base do sistema ocorreu aumento de 

saturação, o que pode ser entendido como a chegada do 

fluxo relativo ao período de chuva mostrado nos perfis 

anteriores. O período de chuva retorna no dia 275 e se 

prolonga até o fim da análise, dessa forma os perfis de 360 

dias representam justamente esse novo período chuvoso, 

uma vez que ocorreu novamente um aumento do grau 

saturação e diminuição da sucção. 



Página 13 de 17 

 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
e) 

 

f) 

 
g) 

 

h) 

 
Fig. 15 Perfis de grau de saturação e poropressão do sistema para diferentes períodos de análise: a) saturação Caso S1; b) poropressão Caso S1; c) 

saturação Caso S2; d) poropressão Caso S2; e) saturação Caso S3; f) poropressão Caso S3; g) saturação Caso S4; h) poropressão Caso S4.
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Vale ressaltar a visível mudança no estado dos materiais 

representadas na interface solo-rejeito, apresentadas de 

forma muito clara nos perfis de saturação. Nota-se ainda, 

que em vários momentos o rejeito e as camadas de solo 

compactado atingem altos valores de graus de saturação, 

ao contrário das camada de cobertura e das camadas de 

areia, que mesmo nos períodos prolongados de chuva não 

se aproximam da saturação. Isso deve-se à baixa 

capacidade de armazenamento de água tanto da areia 

quanto do solo não compactado, que é resultante do baixo 

valor de entrada de ar desse solo. 

Analisando os casos S2 e S3, que possuem a mesma 

geometria, por mais que os materiais antecedentes às 

camadas de rejeito sejam diferentes, não nota-se grandes 

diferenças entre os perfis na parte referente ao rejeito. 

Ao contrário do que acontece nas camadas de areia e nas 

camadas de solo não compactado, o relativamente alto 

valor de entrada de ar do solo compactado permite que ele 

consiga armazenar um maior volume de água, dessa forma 

as camadas compostas por ele se aproximassem da 

saturação durante os períodos chuvosos. Observa-se nas 

Fig. 15(g) e 15(h) que no Caso S4 ocorre uma mudança 

significativa nos perfis de poropressão e de grau de 

saturação. Comparando com os outros casos, em todos os 

tempos apresentados o grau de saturação na camada de 

rejeito no caso S4 é sempre menor que nos outros casos, 

isso ocorre devido à diminuição da quantidade de água que 

chega no sistema e ao aumento da capacidade de 

armazenamento da camada superficial. 

A Fig. 16 apresenta os históricos de grau de saturação ao 

longo de todo período em pontos distintos dos sistemas. O 

grau de saturação no topo sofre forte flutuação, em 

resposta às condições atmosféricas. Os pontos com 

menores graus de saturação são durante o período de seca, 

chegando a ficar praticamente seco no fim desse período.  

a) 

 

b)

 

c)

 

d)

 

Fig. 16 Histórico de Saturação para diferentes alturas:  a) caso S1; b) caso S2; c) caso S3; d) caso S4. 

 Nas interfaces entre rejeito e cobertura, observa-se 

comportamentos diferentes quando analisados um ponto 

acima da interface e outro abaixo, devido à diferença nas 

características dos materiais. O ponto acima da interface 

apresenta variação considerável de grau de saturação ao 

longo do período analisado apenas para o caso S3. Por 

outro lado, o ponto abaixo da interface chega a ficar 

próximo do grau de saturação residual durante parte do 

período de estiagem. É possível notar, também, que o 

ponto abaixo da interface leva mais tempo para sofrer os 

efeitos das condições atmosféricas, permanecendo com 
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baixo grau de saturação por aproximadamente 20 dias após 

o início do segundo período de chuva.  

O ponto na base dos sistemas comporta-se de forma 

diferente das outras camadas. Observa-se que o aumento 

do grau de saturação nesse ponto ocorre em um momento 

em que as outras camadas já estão tendo queda no grau de 

saturação. Ou seja, o efeito do período chuvoso chega com 

retardo na base do sistema, graças à sua relativamente 

baixa condutividade hidráulica. Após o aumento em seu 

grau de saturação, a base dos sistemas sofre lenta redução 

no grau de saturação durante o período de estiagem.  No 

Caso S4 é possível observar uma variação de grau de 

saturação na base muito menor do que nos outros sistemas. 

Isso é resultado da diminuição da quantidade de água que 

penetra no rejeito nesse sistema. 

4.3.3. Fluxo Interno nos Perfis 

Nos balanços hídricos apresentados anteriormente, foi 

abordado o total de fluxo na interface solo-atmosfera e foi 

avaliado a quantidade de água que infiltra dentro dos 

sistemas. Para efeito de desempenho de um sistema de 

cobertura é de fundamental importância verificar a 

quantidade de água que chega aos rejeitos. Dessa forma, 

Fig. 17 apresentam o fluxo de água no interior dos 

sistemas, mostrando o fluxo em uma superfície mais 

próxima ao topo, o fluxo em um ponto diretamente abaixo 

da interface solo-rejeito (7.4 m), mostrando o fluxo que 

chega ao rejeito, e o fluxo em outro ponto qualquer do 

rejeito (5.0 m).  

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 

Fig. 17 Fluxo de água no interior do sistema para diferentes alturas:  a) caso S1; b) caso S2; c) caso S3; caso S4.

Claramente, o Caso S4 apresenta o melhor resultado de 

redução de fluxo quando comparados os quatro casos 

propostos. Para melhor avaliação das alterações nos fluxos 

entre um caso e outro, a Tabela 2 apresenta os valores dos 

principais fluxos acumulados ao final da análise para todos 

os casos.  

Os valores de fluxo ao final da análise, apresentados na 

Tabela 2, possibilita concluir, que além de promover o 

maior escoamento superficial, o caso S4 também obtém 

maior evaporação real, o que também favorece para o 

reduzido volume de água infiltrado no sistema. Por mais 

que a espessura da camada de cobertura do caso S4, seja 

maior que as dos casos S2 e S3, este sistema promove 

maior valor de ER. Isso ocorre devido as propriedades do 

material de cobertura do caso S4, que possui maior 

capacidade de retenção de água, facilitando assim a 

evaporação na superfície. 
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Tabela 2 Valores acumulados de fluxo ao final do ano analisado para 
cada caso estudado. 

Caso 
Evaporação 

real (m) 

Fluxo 

Líquido na 

Superfície 

(m) 

Entrada 

no 

Rejeito 

(m) 

Retido 

pela 

cobertura 

(m) 

S1 
1,291 

 
0,526 0,398 0,129 

S2 1,325 0,486 0,392 0,093 

S3 1,337 0,472 0,354 0,118 

S4 1,371 0,221 0,094 0,127 

Como forma de comparar os valores obtidos com os 

propostos nas parâmetros de projeto, os fluxos foram 

colocados em porcentagem em relação à precipitação, cuja 

relação seguem as equações a seguir. 

𝑃 = 𝑁 + 𝐸𝑅 + 𝑅 (7) 

𝑃

𝑃
=

𝑁

𝑃
+

𝐸𝑅

𝑃
+

𝑅

𝑃
 (8) 

onde: 𝑁/𝑃 representa a parcela da precipitação que infiltra 

no sistema, 𝐸𝑅/𝑃 representa a parcela que evapora e 𝑅/𝑃 

a parcela que escoa. 

Partindo da precipitação média anual de referência igual a 

1,760 m, fazendo a diferença entre o fluxo que infiltra no 

sistema e o fluxo que chega aos rejeitos é possível avaliar 

a quantidade de fluxo em relação ao volume precipitado 

que o sistema de cobertura foi capaz de reter, avaliando a 

capacidade de armazenamento do sistema. 

Os resultados das parcelas relativas à precipitação são 

apresentados na Tabela 3. A partir desses dados é possível 

confirmar que o melhor sistema entre os propostos é o S4. 

Mas vale ressaltar que o bom desempenho desse sistema é 

devido à sua baixa permeabilidade da camada de 

superfície, que provoca maior volume de escoamento 

superficial e consequente redução do volume infiltrado e 

não pela capacidade de armazenamento do sistema. 

Analisando os dados referentes ao volume de precipitação 

que foi retido pelo sistema, observa-se que os valores são 

praticamente os mesmos para todos os casos.  

Tabela 3 Porcentagem relativa à precipitação dos fluxos de interesse, 

para todos os casos analisados. 

Caso 
Precipitação 

(%) 

Fluxo 

Líquido na 

Superfície 

(%) 

Entrada 

no 

Rejeito 

(%) 

Retido 

pela 

cobertura 

(%) 

S1 100 43 23 7 

S2 100 28 22 5 

S3 100 27 20 7 

S4 100 13 5 7 

Outra análise que pode ser feita é a capacidade de retenção 

da cobertura em relação ao volume infiltrado. Essa relação 

é apresentada na Tabela 4. Outra vez é verificado que o 

sistema proposto pelo Caso S4 é o mais eficiente, pois 

apenas esse sistema consegue armazenar mais da metade 

do volume que infiltra, enquanto os outros, praticamente 

tudo que entra no sistema, chega aos rejeitos. 

Tabela 4 Porcentagem de fluxo relativa ao fluxo que entra no sistema, 

para todos os casos analisados. 

Caso 

Fluxo Líquido 

na Superfície 

(%) 

Entrada no 

Rejeito (%) 

Retido pela 

cobertura (%) 

S1 100 76 24 

S2 100 81 19 

S3 100 75 25 

S4 100 42 58 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desempenho de um sistema de cobertura é dependente 

de vários fatores que devem ser considerados em projeto e 

a má definição desses fatores pode levar a um projeto 

pouco eficiente. Por exemplo, a escolha do solo tropical 

bimodal como cobertura dos casos S1, S2 e S3 não foi uma 

boa solução, pois esse solo possui um primeiro valor de 

entrada de ar muito baixo e isso resultou em uma má 

capacidade de armazenamento, impedindo os sistemas de 

atuarem como sistemas de armazenamento e liberação. A 

utilização do solo tropical apenas produz bom desempenho 

se utilizada na forma compactada conforme foi aplicado 

no caso S4, mas seu desempenho é devido, principalmente, 

a baixa permeabilidade do material. Porém, a utilização de 

uma camada compactada com a espessura utilizada no 

caso S4 deixaria o sistema de cobertura mais caro e sua 

utilização não seria vantajosa do ponto de vista financeiro. 

No que diz respeito ao desempenho da camada de areia 

aplicada aos casos S2 e S4, não foi possível observar o 

efeito de barreira capilar nos sistemas.  O caso S2 mostrou-

se como o pior caso no que diz respeito a capacidade de 

armazenamento, conforme mostrado na Tabela 4. 

Os sistemas propostos foram analisados para um período 

de um ano. Para verificar a eficiência desses sistemas seria 

interessante a análise para múltiplos anos, pois 

possibilitaria avaliar a influência do fluxo armazenado no 

sistema no ano anterior ao desempenho do sistema nos 

anos seguintes. 

As possibilidades de estruturas de cobertura são inúmeras. 

Sendo assim, novas análises podem ser feitas, mudando-se 

os parâmetros geométricos e as propriedades dos 

materiais.  
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