
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E 

SANITÁRIA 
 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO PERFIL DE SOLO DA ÁREA 

DE EXPANSÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE 

GOIÂNIA – GOIÁS  

 

 

 

 

GIOVANNA LIMA BORGES 

THEREZA CRISTYNA UMBELINO DE SOUZA 

 

 

 

 

 

 
 

GOIÂNIA 

2019 
 



Avaliação do perfil de solo da área de expansão do Aterro Sanitário de Goiânia-GO.          2 

 
 

G. L. BORGES; T. C. U. SOUZA. 

 

 

Giovanna Lima Borges 

Thereza Cristyna Umbelino De Souza 
 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO PERFIL DE SOLO DA ÁREA 

DE EXPANSÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE 

GOIÂNIA – GOIÁS  

 

 

 

 

 

Monografia apresentada na disciplina Trabalho de 

Conclusão de Curso II do curso de Engenharia Ambiental 

e Sanitária da Universidade Federal de Goiás. 

Orientadora: Prof.ª Dra. Márcia Maria dos Anjos 

Mascarenha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2019 
 



Avaliação do perfil de solo da área de expansão do Aterro Sanitário de Goiânia-GO.          3 

 
 

G. L. BORGES; T. C. U. SOUZA. 

 

 



Avaliação do perfil de solo da área de expansão do Aterro Sanitário de Goiânia-GO.          4 

 
 

G. L. BORGES; T. C. U. SOUZA. 

RESUMO 

A gestão dos resíduos sólidos urbanos apresenta-se como um dos desafios a serem 

enfrentados pelas administrações municipais. Diante disso, o Plano Nacional de Saneamento 

Básico, por meio da Política Nacional de Resíduos Sólidos, determina a extinção das áreas de 

disposição de resíduos sólidos urbanos irregulares, cria regras e prazos a serem cumpridos por 

todos os municípios brasileiros e descreve como única alternativa para disposição final de 

resíduos sólidos urbanos os aterros sanitários. Neste contexto, o presente trabalho tem como 

objetivo, verificar se as características físicas e hidráulicas do perfil do solo estão adequadas 

para a disposição de resíduos e como ocorrerá a dispersão de poluentes ao longo do perfil de 

solo na área de expansão no Aterro Sanitário de Goiânia – GO. Para isso, coletou-se amostras 

ao longo do perfil do solo, até atingir o lençol freático, em 3 profundidades distintas e 

realizou-se ensaios de caracterização típicos para solos tropicais, caracterização física 

convencional, balança hidrostática e de permeabilidade, além de considerar outros ensaios 

realizados anteriormente por diversos autores. Os dados experimentais foram utilizados para 

verificar sua adequação à NBR 13896 (ABNT, 1997) e estimar o avanço da pluma de 

contaminantes. Os resultados mostraram que a contaminação do solo com os metais se dá em 

menos de um ano e que o solo não atende a todos os critérios estabelecidos pelas NBR’s 

mencionadas. Sugere-se a repetição do ensaio de permeabilidade em laboratório, a execução 

de permeabilidade in situ e realização do ensaio de sorção. Com os resultados obtidos, 

recomenda-se a impermeabilização da base do aterro com o uso de camadas de argilas 

compactadas e geomembrana, projetados e instalados adequadamente por uma equipe 

especializada. 

 

Palavras chaves: Aterro Sanitário. Metais Pesados. Perfil de Solo. Pluma de Contaminação. 
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1. INTRODUÇÃO 

Um crescente desenvolvimento industrial e um acelerado crescimento populacional, apesar de 

muito importantes para a economia, intensificam impactos no meio ambiente, como a 

disposição inadequada de resíduos e a contaminação do solo. 

Atualmente, a produção e o armazenamento de resíduos sólidos urbanos (RSU) tem gerado 

diversas discussões, por ser um dos principais pontos relacionados com o saneamento das 

grandes cidades e por gerar danos ambientais. Principalmente se sua disposição for realizada 

de maneira incorreta. 

Segundo a ABRELPE (2017), a geração de RSU em 2017 teve um total anual de 78,4 milhões 

de toneladas no país, e o montante coletado foi de 71,6 milhões de toneladas, registrando um 

índice de cobertura de coleta de 91,2%, o que evidencia que 6,9 milhões de toneladas de 

resíduos não foram objeto de coleta e, consequentemente, tiveram destino impróprio.  

Conforme observado no Plano Estadual de Resíduos Sólidos de Goiás (PERSG, 2017), a 

região metropolitana de Goiânia é a região que gera uma maior quantidade de resíduos por 

dia, o equivalente a 1.915,34 toneladas, representando 46,85% de todo o resíduo gerado no 

Estado de Goiás.  

Afim de minimizar os impactos ambientais causados principalmente pela disposição de 

resíduos em locais incorretos, a lei 12.305 da Política Nacional dos Resíduos Sólidos (Brasil 

2010), prevê a adequação na gestão de resíduos sólidos para todos os municípios brasileiros, 

estabelece regras e prazos a serem cumpridos. Tal legislação descreve como única alternativa 

para disposição final de RSU os aterros sanitários. 

Dessa maneira, como a disposição ainda é inadequada, nota-se que não existe um controle do 

que é disposto, e não é possível monitorar o comportamento desses resíduos no solo, por isso 

a importância de se fazer um estudo desses antigos “lixões”, afim de analisar o que era 

descartado, como ocorre o processo de decomposição desses resíduos e como se dá a 

contaminação do local de disposição dos resíduos. 

Por consequência dessa disposição inadequada, Lopes (2018) desenvolveu um estudo na área 

do Aterro Sanitário de Goiânia, onde foi possível averiguar concentrações de metais pesados 
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ao longo do perfil de solo superiores aos valores estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 

420/2009, que podem ser transferidos para águas subterrâneas e superficiais.  

Para conseguir saber como esses metais se dispersam ao longo do perfil do solo, Lopes (2018) 

levou em consideração as características físicas e químicas de solo, porém, para uma análise 

mais precisa, é importante levar em consideração os mecanismos de transporte de poluentes 

no solo, sendo eles adsorção, advecção e dispersão.  

Através desses mecanismos de transporte do solo, é possível saber o comportamento da pluma 

ao longo do perfil do solo, assim conseguindo analisar quanto tempo ela gastará para chegar 

ao lençol freático. 

Dessa forma, esta pesquisa tem, como objetivo geral, verificar se as características físicas e 

hidráulicas do perfil de solo estão adequadas para a disposição de resíduos e como ocorrerá a 

dispersão de poluentes ao longo do perfil de solo na área de expansão no Aterro Sanitário de 

Goiânia – GO.   

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Nos últimos tempos, o processo industrial vem se intensificando cada vez mais, aliado ao 

crescimento da população e à consequente demanda por bens de consumo, gerando elevadas 

quantidades de resíduos (CELERE et al., 2007). Esses resíduos são uma mistura complexa de 

materiais orgânicos e inorgânicos com propriedades físicas e químicas diversas, variados 

metais, cujas características acompanham as transformações tecnológicas e marcam o estágio 

de desenvolvimento de uma sociedade (ANICETO & HORBE, 2012).  

No Brasil, existem poucas áreas que contém o gerenciamento de contaminação. O Estado não 

possui política para gerir as áreas contaminadas e poucos são os que possuem legislações que 

tratem sobre áreas contaminadas. Já em relação aos órgãos ambientais, poucos são aqueles 

locais que tratam a questão como uma preferência ou que tenham se estruturado minimamente 

para fazer frente às demandas surgidas e para cumprir as obrigações fixadas em nível federal 

pela Resolução CONAMA 420, de 2009.  
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O presente item abordará importantes conceitos sobre resíduos, contaminação e 

principalmente sobre o transporte de poluentes no solo, assim como legislações que se 

referem aos assuntos citados acima e a caracterização da área de estudo. 

2.1 PANORAMA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS  

Resíduos Sólidos são 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 (ABNT, 2004 – NBR 10.004). 

Como conceituado na LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010, a Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos (PNRS), o gerenciamento de resíduos sólidos são conjunto de ações 

exercidas, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final 

ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada 

dos rejeitos.  

No Brasil, são gerados cerca de 78,4 milhões de toneladas de Resíduos Sólidos Urbanos por 

ano, o que demonstra uma retomada no aumento em cerca de 1% em relação a 2016. O 

montante coletado em 2017 foi de 71,6 milhões de toneladas, registrando um índice de 

cobertura de coleta de 91,2% para o país, o que evidencia que 6,9 milhões de toneladas de 

resíduos não foram objeto de coleta e, consequentemente, tiveram destino impróprio 

(ABRELPE, 2017). 

Cerca de 42,3 milhões de toneladas de Resíduos Sólidos Urbanos, ou 59,1% do coletado, são 

dispostos em aterros sanitários. O restante, cerca de 40,9% dos resíduos coletados, foi 

despejado em locais inadequados por 3.352 municípios brasileiros, totalizando mais 29 

milhões de toneladas de resíduos em lixões ou aterros controlados, que não possuem o 

conjunto de sistemas e medidas necessários para proteção do meio ambiente contra danos e 

degradações, com danos diretos à saúde de milhões de pessoas (ABRELPE, 2017). 
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A disposição final adequada de RSU foi de 59,1% do montante anual encaminhado para 

aterros sanitários. As unidades inadequadas como lixões e aterros controlados ainda estão 

presentes em todas as regiões do país e receberam mais de 80 mil toneladas de resíduos por 

dia, com um índice superior a 40%, com elevado potencial de poluição ambiental e gerando 

impactos negativos à saúde (ABRELPE, 2017). 

Segundo dados apresentados no Plano Estadual de Resíduos Sólidos de Goiás, a estimativa da 

geração diária de resíduos sólidos urbanos em 2010, na Região Metropolitana de Goiânia foi 

de 1.915,34 toneladas por dia. Considerando que a Região Metropolitana de Goiânia 

apresenta 20 municípios, 15 deles tem como disposição final utilizada o lixão, e apenas 5 

apresentam aterro sanitário (PERS/GO, 2015). 

Os municípios da região Centro-Oeste aplicaram em 2017, uma média mensal de R$ 6,27 por 

pessoa na coleta de RSU e demais serviços de limpeza urbana. O mercado de serviços de 

limpeza urbana da região movimentou quase R$ 1,26 bilhão, registrando aumento de cerca de 

6,2% em relação a 2016. Em 2017, os 467 municípios da região Centro-Oeste geraram 15.519 

toneladas/dia de Resíduos Sólidos Urbanos, das quais aproximadamente 92,8% foram 

coletadas. Dos resíduos coletados na região, 60% correspondentes a 8.641 toneladas diárias, 

foram encaminhados para lixões e aterros controlados (ABRELPE, 2017). Apesar de 

encontradas em algumas referências, a terminologia “aterro controlado” já não é mais usual, 

segundo a Lei 12305/2010, na qual as disposições finais antes consideradas aterro controlado 

agora são denominados lixões (GOIÁS, 2014). 

Segundo o Plano Estadual de Resíduos Sólidos de Goiás, a maior concentração de resíduos se 

dá na região Metropolitanas de Goiânia, além de concentrar o maior número de aterros 

sanitários e estima-se que 81% da responsabilidade pelo serviço de coleta de resíduos sólidos 

é da Prefeitura, seguido por Empresas Contratadas com 11% (PERS/GO, 2015). 

2.2 LEGISLAÇÃO REFERENTE À CONTAMINAÇÃO DO SOLO 

De acordo com a Resolução CONAMA 420 (2009) as principais funções do solo são:  

I - servir como meio básico para a sustentação da vida e de habitat para pessoas, animais, 

plantas e outros organismos vivos; 

II - manter o ciclo da água e dos nutrientes; 
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III - servir como meio para a produção de alimentos e outros bens primários de consumo; 

IV - agir como filtro natural, tampão e meio de adsorção, degradação e transformação de 

substâncias químicas e organismos; 

V - proteger as águas superficiais e subterrâneas; 

VI - servir como fonte de informação quanto ao patrimônio natural, histórico e cultural; 

VII - constituir fonte de recursos minerais;  

VIII - servir como meio básico para a ocupação territorial, práticas recreacionais e propiciar 

outros usos públicos e econômicos. 

Assim, como uma forma de preservar, e assegurar a funcionalidade do solo, o Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), através da Resolução n° 420 de 2009 no artigo 6° 

define contaminação como. 

A presença de substâncias químicas no ar, água ou solo, decorrentes de atividades 

antrópicas, em concentrações tais que restrinjam a utilização desse recurso ambiental 

para os usos atual ou pretendido, definidas com base em avaliação de risco à saúde 

humana, assim como aos bens a proteger, em cenário de exposição padronizado ou 

específico (CONAMA, 2009). 

Vale considerar aqui que contaminação refere-se a um aumento da concentração de 

determinado elemento em relação às concentrações naturais, enquanto poluição refere-se ao 

aumento dessas concentrações em níveis que afetam os componentes bióticos do ecossistema, 

comprometendo sua funcionalidade e sustentabilidade (ALLOWAY, 1990). 

Para definir quais áreas estão contaminadas, é necessário que se tenha valores de referência, 

que foram definidos em 2001, após a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

(CETESB), liberar uma lista de valores orientadores para Solos e Águas Subterrâneas para o 

Estado de São Paulo, que foi elaborada por meio de critérios numéricos e dados existentes na 

literatura cientifica internacional para subsidiar ações de prevenção e de controle de poluição, 

objetivando a proteção da qualidade dos solos e das águas subterrâneas e o gerenciamento de 

áreas contaminadas.  Dessa forma, em 2005 foi publicada uma revisão e ampliação desses 

valores, que serviram como base para a elaboração da CONAMA (2009). 
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Com a ampliação desses valores, em 2005 a CETESB criou valores orientadores de referência 

de qualidade, de prevenção e de intervenção que são utilizados para diagnosticar a 

contaminação da água subterrânea e solo. 

Assim através do anexo único da Diretoria 195, a CETESB traz a definição e como devem ser 

utilizados esses valores: 

Valor de Referência de Qualidade - VRQ é a concentração de determinada 

substância no solo ou na água subterrânea, que define um solo como limpo ou a 

qualidade natural da água subterrânea, e é determinado com base em interpretação 

estatística de análises físico-químicas de amostras de diversos tipos de solos e 

amostras de águas subterrâneas de diversos aquíferos do Estado de São Paulo. Deve 

ser utilizado como referência nas ações de prevenção da poluição do solo e das 

águas subterrâneas e de controle de áreas contaminadas (CETESB, 2005). 

Valor de Prevenção - VP é a concentração de determinada substância, acima da qual 

podem ocorrer alterações prejudiciais à qualidade do solo e da água subterrânea. 

Este valor indica a qualidade de um solo capaz de sustentar as suas funções 

primárias, protegendo-se os receptores ecológicos e a qualidade das águas 

subterrâneas. Foi determinado para o solo com base em ensaios com receptores 

ecológicos. Deve ser utilizada para disciplinar a introdução de substâncias no solo e, 

quando ultrapassado, a continuidade da atividade será submetida a nova avaliação, 

devendo os responsáveis legais pela introdução das cargas poluentes proceder o 

monitoramento dos impactos decorrentes (CETESB,2005). 

Valor de Intervenção - VI é a concentração de determinada substância no solo ou na 

água subterrânea acima da qual existem riscos potenciais, diretos ou indiretos, à 

saúde humana, considerado um cenário de exposição genérico. Para o solo, foi 

calculado utilizando-se procedimento de avaliação de risco à saúde humana para 

cenários de exposição Agrícola-Área de Proteção Máxima – APMax, Residencial e 

Industrial. Para a água subterrânea, considerou-se como valores de intervenção as 

concentrações que causam risco à saúde humana listadas na Portaria 518, de 26 de 

março de 2004, do Ministério da Saúde - MS, complementada com os padrões de 

potabilidade do Guia da Organização Mundial de Saúde - OMS de 2004, ou 

calculados segundo adaptação da metodologia da OMS utilizada na derivação destes 

padrões. Em caso de alteração dos padrões da Portaria 518 do MS, os valores de 

intervenção para águas subterrâneas serão consequentemente alterados. A área será 

classificada como Área Contaminada sob Investigação quando houver constatação 

da presença de contaminantes no solo ou na água subterrânea em concentrações 
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acima dos Valores de Intervenção, indicando a necessidade de ações para resguardar 

os receptores de risco (CETESB,2005). 

Desta maneira em 2009, o CONAMA utiliza dos valores utilizados pela CETESB e divulga a 

Resolução n°420, determinando os valores de VRQ, VP e VI, para todo território nacional e 

modificando a nomenclatura de valor de intervenção, para valor de investigação “VI”. 

Os valores fornecidos pela CETESB (2005) e pelo CONAMA (2009) são apresentados nas 

Tabelas 1 e 2. Como o foco do trabalho é a verificação da contaminação por metais pesados, 

são apresentados nessas tabelas, apenas valores referentes às substâncias inorgânicas.  

Tabela 1- Lista de Valores Orientadores para Solos e Para Águas Subterrâneas 

  Solo (mg.𝐾𝑔−1 de peso seco)  

Substância CAS Nº 
Referência de 

Qualidade 
Prevenção 

Intervenção 

 
Água 

Subterrânea  

 

Agrícola 

APMax 
Residencial Industrial Intervenção 

Inorgânicos        

Antimônio 7440-36-0 < 0,5 2 5 10 25 5 

Arsênio 7440-38-2 3,5 15 35 55 150 10 

Bário 7440-39-3 75 150 300 500 750 700 

Boro 7440-42-8 - - - - - 500 

Cádmio 7440-48-4 < 0,5 1,3 3 8 20 5 

Chumbo 7440-43-9 17 72 180 300 900 10 

Cobalto 7439-92-1 13 25 35 65 90 5 

Cobre 7440-50-8 35 60 200 400 600 2000 

Cromo 7440-47-3 40 75 150 300 400 50 

Ferro 7439-89-6 - - - - - 300 

Manganês 7439-96-5 - - - - - 400 

Mercúrio 7439-97-6 0,05 0,5 12 36 70 1 

Molibdênio 7439-98-7 < 4 30 50 100 120 70 

Níquel 7440-02-0 13 30 70 100 130 20 

Nitrato 

(como N) 
797-55-08 - - - - - 10000 

Prata 7440-22-4 0,25 2 25 50 100 50 

Selênio 7782-49-2 0,25 5 - - - 10 

Vanádio 7440-62-2 275 - - - - - 

Zinco 7440-66-6 60 300 450 1000 2000 5000 

Fonte: CETESB 2005, (Adaptado pelas autoras). 

 

 (µ ∗ 𝐿−1) 
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Tabela 2 - Valores orientadores para solo e água subterrânea no CONAMA 

Substância CAS Nº 

Solo (mg.𝐾𝑔−1 de peso seco)   

Referência 

de 

Qualidade 

Prevenção 

Intervenção 

 

Água 

Subterrânea  

 

Agrícola 

APMax 
Residencial Industrial Intervenção 

Inorgânicos        

Alumínio 7429-90-5 E - - - - 3500** 

Antimônio 7440-36-0 E 2 5 10 25 5* 

Arsênio 7440-38-2 E E 35 55 150 10* 

Bário 7440-39-3 E 150 300 500 750 700& 

Boro 7440-42-8 E - - - - 500 

Cádmio 7440-48-4 E 1,3 3 8 20 5* 

Chumbo 7440-43-9 E 72 180 300 900 10* 

Cobalto 7439-92-1 E 25 35 65 90 70 

Cobre 7440-50-8 E 60 200 400 600 2000* 

Cromo 7440-47-3 E 75 150 300 400 50* 

Ferro 7439-89-6 E - - - - 2450* 

Manganês 7439-96-5 E - - - - 400** 

Mercúrio 7439-97-6 E 0,5 12 36 70 1* 

Molibdênio 7439-98-7 E 30 50 100 120 70 

Níquel 7440-02-0 E 30 70 100 130 20 

Nitrato (como 

N) 
797-55-08 E - - - - 10000* 

Prata 7440-22-4 E 2 25 50 100 50 

Selênio 7782-49-2 E 5 - - - 10* 

Vanádio 7440-62-2 E - - - 1000 - 

Zinco 7440-66-6 E 300 450 1000 2000 1050** 

 

Fonte: CONAMA 2009, (Adaptado pelas autoras) 

Com base dos valores orientadores definidos pela CONAMA (2009) os solos são divididos 

em classes, apresentadas a seguir: 

I - Classe 1 - Solos que apresentam concentrações de substâncias químicas menores 

ou iguais ao VRQ (CONAMA, 2009); 

II - Classe 2 - Solos que apresentam concentrações de pelo menos uma substância 

química maior do que o VRQ e menor ou igual ao VP (CONAMA, 2009); 

 (µ ∗ 𝐿−1) 
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III - Classe 3 - Solos que apresentam concentrações de pelo menos uma substância 

química maior que o VP e menor ou igual ao VI (CONAMA, 2009); 

IV - Classe 4 - Solos que apresentam concentrações de pelo menos uma substância 

química maior que o VI (CONAMA, 2009). 

Com base nessa classificação dos solos, definem-se os mecanismos de prevenção e controle 

da qualidade do solo. Solos classe 1, não necessitam de ações de recuperação, já solos de 

classe 2 necessitam de uma avaliação do órgão ambiental estadual, para ser feita a verificação 

da possibilidade de ocorrência natural da substância ou da existência de fontes de poluição 

com indicativos de ações preventivas de controle, quando couber, não envolvendo 

necessariamente investigação. 

Nos solos de classe 3 é necessário a identificação da fonte potencial de contaminação, 

avaliação da ocorrência natural da substância, controle das fontes de contaminação e 

monitoramento da qualidade do solo e da água subterrânea. Os solos da classe 4 já necessitam 

de ações mais especificas que são estabelecidas no Capítulo IV - DIRETRIZES PARA O 

GERENCIAMENTO DE ÁREAS CONTAMINADAS, que especifica os procedimentos que 

devem ser realizados, desde o diagnóstico da área para conseguir definir as ações de controle 

para poder eliminar ou reduzir os perigos para a população exposta e o monitoramento para 

ter o controle do procedimento realizado. Lembrando que necessita da cooperação e 

integração interinstitucional entre os órgãos da União, dos estados envolvidos, do proprietário 

e demais beneficiados ou afetados. 

A NBR 13896 (ABNT, 1997), que estabelece condições mínimas para implantação e 

operação de aterros de resíduos não perigosos, visando proteger adequadamente os recursos 

hídricos, operadores das instalações e populações vizinhas, deixa claro que os projetos 

apresentados devem obrigatoriamente conter memorial descritivo, memorial técnico, 

cronograma de execução e estimativa de custos, e desenhos. O memorial descritivo deve 

conter informações cadastrais, informações sobre os resíduos, caracterização do local do 

aterro sanitário, caracterização topográfica, caracterização geológica e geotécnica, 

caracterização climatológica, sistema de drenagem e remoção de percolado, sistema de 

tratamento do percolado, impermeabilização inferior e superior, e drenagem de gás. A NBR 

também deixa claro que para assegurar o projeto, instalação e operação adequados de um 

aterro, são estabelecidas exigências relativas à localização, segregação e análise de resíduos, 
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monitoramento, inspeção, fechamento da instalação e treinamento de pessoal. Devem ser 

observados alguns fatores como coeficiente de permeabilidade, impermeabilização, rede de 

drenagem subsuperficial, áreas sensíveis, solo insaturado, dentre outros. É recomendado que o 

coeficiente de permeabilidade seja inferior a 10-6 cm/s e tenha uma camada natural de 

espessura de solo insaturado de espessura mínima superior a 3,0 m, e é obrigatório que o 

coeficiente de permeabilidade seja inferior a 5x10-5 cm/s e a camada natural de solo 

insaturado deverá ter a espessura de 1,50 m. 

A NBR 8419 (ABNT, 1992) fixa condições mínimas para apresentação de projetos de aterros 

sanitários. Os projetos devem conter diversas partes como caracterização geológica e 

geotécnica, caracterização climatológica, caracterização e uso de água e solo, drenagem e 

remoção de percolado, dentre outros parâmetros. Alguns elementos deverão obrigatoriamente 

estarem especificados no projeto, como o sistema de drenagem e remoção de percolado, 

impermeabilização inferior e/ou superior, sistema de drenagem de gás, sistema de tratamento 

do percolado. 

A NBR 15849 (ABNT, 2010) que estabelece os requisitos mínimos para a localização, 

projeto, implantação, operação e encerramento de aterros sanitários de pequenos portes, deixa 

claro quais as características geotécnicas do solo são mais adequadas. A consistência da 

camada de subsolo da base do aterro deverá ser de solos naturalmente pouco permeáveis 

como solo argiloso e siltoso. 

Segundo as NBR’s citadas acima, deve-se observar diversas características afim de 

estabelecer critérios e parâmetros para análises prévias e futuras de controle e monitoramento, 

e também de para escolha do local adequado para disposição dos resíduos. 

2.2.1 Diagnóstico de Áreas Contaminadas 

Assim como mostrado por Rodrigues Júnior em 2003, é possível perceber que a descoberta da 

dimensão do problema das áreas contaminadas e a pressão da sociedade levaram os países 

desenvolvidos, começando por Holanda e EUA, a desenvolverem diferentes respostas para a 

problemática da contaminação do solo. Moura e Caffaro Filho (2015) caracterizaram como 

‘gerenciamento de áreas contaminadas’ o conjunto de medidas que asseguram o 

conhecimento das características dessas áreas e dos impactos causados pelas substâncias 
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químicas ali presentes, sobretudo, para as águas subterrâneas, proporcionando os instrumentos 

necessários à tomada de decisão quanto às formas de intervenção mais adequadas.  

Moura e Caffaro Filho (2015) fizeram um estudo na área, coletando dados sobre o 

gerenciamento de áreas contaminadas nos Estados, através da aplicação de questionários e de 

consultas aos sítios eletrônicos dos órgãos ambientais estaduais, com o objetivo de investigar 

a existência e a disponibilidade do cadastro das áreas contaminadas previstos pela Resolução 

CONAMA 420/09. E assim elaborando questionários para poder classificar cada Estado de 

acordo com seu nível de gerenciamento de áreas contaminadas, com a proposta de categorizar 

em nível alto, médio e baixo.  

Moura e Caffaro Filho (2015) concluíram que metade dos Estados do Brasil não implantaram 

uma metodologia para o gerenciamento de áreas contaminadas baseadas nos critérios da 

Resolução CONAMA 420/09, porém os Estados de São Paulo e Minas Gerais demostraram 

que o gerenciamento de áreas contaminadas é baseado em critérios presentes na legislação 

federal e são esses Estados que possuem cadastros de áreas contaminadas disponível para 

consulta pública. Em São Paulo, por exemplo, até dezembro de 2013, havia 4771 registros no 

Cadastro de Áreas Contaminadas e Reabilitadas de acordo com CETESB (2013). 

Diante de alguns estudos realizados por Magalhães (2000) e Moura e Caffaro Filho (2015) é 

possível observar que os Estados das regiões sul e sudeste avançaram significativamente no 

gerenciamento da contaminação do solo, pois esses estados são os mais ricos e desenvolvidos 

do país, onde atuam profissionais de nível técnico avançado nessa temática. Por outro lado, 

nas demais regiões do Brasil o gerenciamento de áreas contaminadas ainda é incipiente. Nelas 

os autores encontraram praticamente o mesmo quadro observado há 15 anos. 

Como se pode ver nos estudos elaborados por Magalhães (2000) e Moura e Caffaro Filho 

(2015), a contaminação do solo está diretamente ligada ao seu uso e ocupação de forma 

incorreta e a falta de monitoramentos dos órgãos competentes, que precisa avançar de forma 

rápida nas práticas de gestão e qualidade do solo e água subterrânea, para poder evitar danos 

ao meio ambiente e a saúde pública.  

A Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Áreas Contaminadas (VIGISOLO) é 

responsável em fazer o levantamento de risco de agravos diversos, ocasionados da 

contaminação do solo por substâncias químicas com o objetivo de prevenção e melhoria da 
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saúde da população. Atuam identificando o tipo de atividade desenvolvida no local, levando 

em consideração o uso e ocupação da área e a população exposta, considerando um raio de 1 

km.  

De acordo com o último boletim da VIGISOLO publicado no final de 2014, Goiás possui 246 

municípios, sendo que 38% apresentavam áreas cadastradas no Sistema de Informação da 

Vigilância em Saúde de Populações Expostas à Solo Contaminado (SISSOLO) e dentro 

dessas áreas cadastradas os locais com maior índice de contaminação são as Áreas de 

Disposição de Resíduos Urbanos (ADRU) e as Áreas de Unidade de Postos de Abastecimento 

e Serviços (UPAS), como pode ser observado na Figura 1. 

Figura 1 -  Situação Cadastral das áreas potencialmente contaminadas em Goiás 

 

Fonte: SISSOLO, 2013. 

Observando a Figura 2, publicada no último boletim da vigilância de populações expostas a 

solo contaminado, pode-se observar que a maioria dos cadastros é de Área de Disposição 

Final de Resíduos Urbanos, que envolve lixões e cemitérios, seguida pelas Unidades de 

Postos de Abastecimento e Serviços, que são os postos combustíveis. 

Segundo dados do VIGISOLO, estão cadastradas 355 áreas potencialmente contaminadas por 

substâncias químicas, através de uma ficha de campo com dados de caracterização da 

atividade poluidora, dados geográficos, populacional e um breve histórico de intervenções. 
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Pode-se observar no gráfico abaixo, os percentuais por categoria, sendo a mais representativa 

a dos lixões e aterros municipais de resíduos urbanos, correspondendo a 42,5% desse total, 

seguida dos postos de combustíveis com 39,4%. 

Figura 2 - Classificação por categoria de áreas contaminadas com base no uso e ocupação do solo  

 

Fonte: SISSOLO, 2013. 

De acordo com os dados publicados no boletim do VIGISOLO (2013), nota-se que as áreas de 

disposição final de resíduos urbanos ou industriais, não seguem as diretrizes estabelecidas 

pela PNRS (2010), ocorrendo o descarte indiscriminado de resíduo, configurando um grande 

risco de contaminação do solo por metais pesados. Mais de 80% das áreas cadastradas não 

possuem nenhum tipo de estudo. E a realização de estudos sobre a área cadastrada é uma 

informação bastante relevante para o maior conhecimento da atividade, analisar o histórico do 

terreno e/ou as adequações feitas durante a atividade potencialmente poluidora, demonstram o 

nível de segurança para a população exposta.  

2.2.2 Avaliação de Contaminação no Solo 

O problema de gestão dos resíduos se agrava atualmente pela quantidade de resíduos gerados 

e pelas substâncias que apresentam propriedades tóxicas. Assim, o gerenciamento adequado 

dos RSU tem assumido, cada vez mais, um papel relevante no controle ambiental. Das 6 

milhões de substâncias conhecidas, 63 mil são de uso cotidiano, e ainda é importante citar que 

apenas 2 mil foram bem estudadas do ponto de vista ecotoxicológico. Isso, tomando como 
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base 118 agentes químicos, 103 orgânicos e 15 inorgânicos, considerados mundialmente 

como prioritários para efeito de controle (ZAGATTO, 2000). 

Segundo Bidone e Povinelli (1999) a inibição causada pelas substâncias que poderiam 

dificultar o crescimento microbiano anaeróbico e sabotar a boa degradação do aterro, tem se 

mostrado reversível, pois as populações anaeróbias têm grande capacidade de adaptação às 

cargas tóxicas. A toxicidade verificada em aterros está relacionada à concentração da 

substância tóxica, ao tempo de exposição, a fatores ambientais como pH e temperatura e a 

possíveis efeitos antagônicos e sinérgicos. Sabe-se que os principais agentes tóxicos 

verificados em processos anaeróbios, como é o caso dos aterros sanitários, são cátions 

alcalinos, alcalinos terrosos, amônia, sulfetos, metais pesados, compostos orgânicos (ácidos 

voláteis), oxigênio e outras substâncias como detergentes, antibióticos, cianetos e produtos 

químicos dispostos no lixo. 

Os metais pesados são espécies químicas não degradáveis, ao serem colocados no meio 

ambiente são distribuídos no solo, ar, água, e muitas vezes mudam seu estado de oxidação se 

incorporando aos seres vivos (VULLO, 2003). São considerados metais pesados àqueles 

elementos cuja densidade é igual ou superior a 5 g/cm3, ou cujo número atômico seja superior 

a 20, excluindo os alcalinos e alcalinos terrosos (ALCÂNTARA, 2007). Estes elementos, 

quando relacionados à atuação na fisiologia dos seres vivos, podem ser classificados de 

essenciais a tóxicos, dependendo do elemento e da dose em que se encontram. 

Segundo Sisino (1995), a concentração de metais pode variar de acordo com o estágio de 

decomposição do lixo, sendo maiores durante a fase de fermentação ácida, quando estes 

elementos estão mais solúveis e menores nas últimas fases de estabilização, quando o pH 

normalmente é mais alcalino. A contaminação da matéria orgânica pode ser ocasionada por 

adesão de partículas de pequeno diâmetro de óxidos metálicos, cinzas e limalhas à massa 

orgânica úmida, sendo comum a presença de vários metais – como chumbo, zinco, manganês 

e cobre – em compostos de lixo mal processados, onde foi utilizada matéria orgânica não 

separada na fonte (EGREJA FILHO & PEREIRA NETO, 1999). 

Segundo Andrade (2000), vários resíduos podem contribuir para aumento dos teores de 

metais pesados nos RSU, tais como os plásticos (importantes fontes de cádmio e níquel);  

papéis e pigmentos utilizados nos papéis (contêm mercúrio, chumbo e zinco); borrachas 

(fornecedoras de zinco); tintas (presença de cádmio, chumbo e zinco); fármacos, pigmentos, 
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cosméticos e ligas metálicas (podem conter zinco e também cobre – no caso de ligas 

metálicas); fungicidas utilizados em jardinagem e agricultura (têm como base metais como: 

cobre e zinco); tampas metálicas de garrafas e lâmpadas elétricas (podem conter chumbo). 

corantes, interruptores de luz e termômetros (possíveis fontes de mercúrio). 

Os teores de metais pesados em aterros são derivados de vários componentes nos resíduos, 

sendo uma das principais fontes desses metais a fração orgânica: Cu (70% a 80%), Ni (54% a 

56%), Zn (26% a 42%), Cr (21% a 26%), Hg (17% a 70%), Cd (6% a 15%) e Pb (19% a 

48%); os plásticos aparecem como a principal fonte de Cd (67% a 77%). O Pb e o Cu se 

manifestam em quantidades importantes nos metais ferrosos (29% a 50% de Pb e 14% a 50% 

de Cu). O couro contribui com 35% do Cr e a borracha com 32% a 37% do Zn. A 

contaminação direta inicia-se no ato da mistura do material compostável com o resto do lixo 

(CASTILHOS JR, 2003). 

A disponibilidade de metais pesados, incluindo Cd, Cu, Hg, Ni, Pb e Zn, decresce 

rapidamente quando o pH aumenta de 4 para 6, assim como também decresce com o aumento 

da capacidade de troca catiônica (MAZUR, 1997).  

Alguns metais como Fe, Mn, Cu, Zn e Ni, são nutrientes e elementos essenciais para os seres 

humanos. Apesar do termo ‘metal’ estar correlacionado geralmente com toxicidade, alguns 

destes elementos atendem aos critérios de essencialidade às plantas, aos animais e aos seres 

humanos e são denominados biogenéticos. Os metais que mais se destacam pelo potencial de 

toxicidade são: Pb, Cd, Ni, Zn e Cu, que, independentemente da origem, quando presente em 

quantidades elevadas podem entrar na cadeia alimentar por meio de acúmulo no tecido 

vegetal e provocar o desenvolvimento de doenças crônicas e agudas nos animais e serem 

humanos (GARCEZ, 2009). Muitos metais quando em altas concentrações, podem danificar 

os sistemas biológicos por presentarem características bioacumulativas no organismo 

(CELERE et al., 2007). 

A fim de entender o comportamento de diversos contaminantes no solo são realizados 

investigação de campo e laboratório. Matias e Costa (2012), escolherem quatro pontos 

diferentes em torno da base do Aterro Controlado do Botuquara para verificar possíveis 

tendências à contaminação da área por produtos liberados pela degradação dos resíduos 

sólidos ali dispostos. Para as análises de metais, levaram em consideração os valores de VRQ, 

VP e VI definidos pela CETESB (2005). 
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Foram analisados pelos autores as seguintes características físico-química do solo: pH, 

Matéria Orgânica (MO), Capacidade de Troca Catiônica (CTC), saturação de bases, 

nitrogênio, carbono orgânico total (COT), relação C:N, teor de argila, areia e silto do solo 

(composição granulométrica) e metais biodisponíveis e totais (Ag, Cu, Cr, Cd, Fe, Mn, Ni, Pb 

e Zn). 

Notou-se que os elementos Pb, Cu e Ag obtiveram valores acima daqueles estabelecidos 

como de prevenção (VP), e consequentemente acima também dos valores de referência de 

qualidade (VRQ), em vários pontos examinados. Nenhum dos pontos obteve valores de 

concentração de metais acima dos valores de intervenção. 

Os resultados da caracterização química do solo confirmaram o fato de que a matéria orgânica 

tem maior influência na CTC do que os teores de argila, porém essa dependência que a CTC 

apresenta da matéria orgânica causa um problema, já que a medida que a MO sofre 

degradação os metais retidos são liberados, porém, a velocidade da degradação é lenta devida 

a elevada relação C:N. O pH das amostras foi em geral ácido, o que gera danos adicionais via 

solubilização de metais. Esse fato pode ser dado como preocupante já que os níveis de metais 

não foram irrisórios, como relatado por Moraes (2017).  

Foi concluído pelos autores que o solo analisado mostra uma tendência a lixiviação de 

materiais nele depositados devido a aparente saturação de seus coloides (confirmada pela 

baixa CTC). As condições de nutrientes do solo demonstram certa tendência, mesmo que 

relativamente lenta (relação C:N), na decomposição do material orgânico nele depositado, 

podendo assim a longo prazo ocorrer um decréscimo da MO que agravaria a situação pela 

diminuição da CTC, e liberação dos contaminantes aderidos ao solo, gerando preocupação 

com as condições do lixiviado a longo prazo. 

Macêdo (2017) verificou que, embora solos argilosos apresentem uma maior capacidade de 

retenção de metais pesados, se o solo mostra-se totalmente saturado, já não possui a 

capacidade de inertização atribuída a solos do tipo argiloso, pois os teores de ferro (Fe), 

cádmio (Cd), entre outros metais aparecem em altas concentrações em algumas células, isto é, 

a capacidade de retenção dos metais pesados já foi ultrapassada. 

Lopes (2018) verificou que o perfil da área de expansão do Aterro Sanitário de Goiânia está 

contaminada com Níquel (72 mg/kg), Zinco (119 mg/kg), Cádmio (29 mg/kg), Crômio (116 
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mg/kg), pois estão acima dos valores de referência estabelecidos pela Resolução (CETESB 

2005) e Resolução (CONAMA 420, 2009). 

2.2.3 O Solo e Interações com os Contaminantes 

Os processos de acumulação e transporte de contaminantes através do solo dependem da 

natureza do contaminante e do tipo do solo em questão. A composição e as propriedades dos 

resíduos são fatores significativos no desenvolvimento da interação com o substrato do solo. 

Se, contudo, for possível estimar as propriedades físicas e químicas mais importantes dos 

contaminantes e conhecer bem as características do solo, pode-se compreender melhor o seu 

transporte e, assim, dimensionar melhores barreiras naturais ou artificiais para áreas 

contaminadas ou para futuras áreas de disposição do resíduo (Demuelenaere, 2004). 

As principais características físico-químicas do solo que influenciam na sua capacidade de 

conter contaminantes são a granulometria (teor de argila), Ph, matéria orgânica, carbono 

orgânico total, nitrogênio total, CTC (capacidade de troca catiônica), saturação de bases 

(MATIAS; COSTA, 2012). 

As trocas iônicas representam as principais interações entre o solo e as substâncias nele 

adicionadas e estão diretamente relacionadas com a fração argila e silte do solo. Os solos são 

em sua grande maioria eletronegativos, sendo capazes de adsorver as cargas opostas, os 

cátions, como o Ca+2, Mg+2, H+ e os metais pesados como Cd+2, Hg+, Pb+2. Essa 

capacidade dos solos é chamada de capacidade de troca de cátions (CTC), que é a quantidade 

de cátions que um solo é capaz de reter por unidade de peso (Picarelli, 2003).  

Atributos do solo, tais como pH, teor de matéria orgânica, textura e composição das argilas, 

potencial redox, competição entre metais pelos sítios de adsorção, reações de complexação, 

temperatura e atividade microbiana são responsáveis pelo controle dos processos de 

degradação do conteúdo orgânico do resíduo e consequente solubilidade e mobilidade dos 

metais. Estudos de fracionamento de metais pesados realizados por Amaral Sobrinho et al. 

(1997) e Gomes et al. (1997) indicaram a importância dos óxidos de Fe e Al na retenção de 

metais, por meio de mecanismos de adsorção específica e/ou co-precipitação.  

Os argilominerais e a matéria orgânica são os principais responsáveis pela troca de cátions no 

solo. A origem das cargas negativas na superfície das partículas minerais e orgânicas tem duas 
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formas principais: substituição isomórfica na estrutura cristalina e por dissociação de íons H+. 

Assim, um dos fatores que interferem diretamente na CTC é o pH, pois as cargas superficiais 

originadas da dissociação de íons H+ formam-se quando há um aumento da concentração de 

íons OH- na solução, provocando a saída de íons de H+ da superfície dos óxidos, 

argilominerais e matéria orgânica. Ou seja, a CTC aumenta com o aumento do pH (Silveira, 

2014). 

Quando se realiza a calagem, altera-se o pH do solo, alteram-se as reações nos sítios ativos do 

solo, tornando-o mais eletronegativo, há um consequente aumento na CTC, e torna-se maior a 

capacidade do solo de reter cátions. Os solos tropicais têm em geral, o pH ácido e necessitam 

de calagem para aumentarem a sua CTC (Picarelli, 2003).  

As argilas diferem quanto ao tamanho das áreas específicas de adsorção, assim, nem toda 

fração argila tem a mesma origem nem a mesma CTC. 

Nas relações entre o solo e as substâncias nele adicionadas, é importante considerar o teor e o 

tipo de matéria orgânica presente. A matéria orgânica desempenha um papel crucial na 

adsorção dos compostos apolares e pouco polares. O teor e o tipo de matéria orgânica 

presente nos solos devem ser considerados quando são feitas avaliações de sítios 

contaminados (Gaboriau & Saada, 2001). 

2.2.4 O Fluxo de Contaminantes no Solo  

O solo comporta-se como um reservatório, armazenando água em seus vazios. O solo possui 

algumas propriedades físicas e as principais são: a capacidade de retenção de água do solo e a 

velocidade de infiltração (Gurjão, 2005).  

O meio poroso pode ser definido como uma matriz de partículas sólidas. Quando o efluente 

migra sobre um solo natural, ele atravessa inicialmente uma região em que os poros são 

ocupados por quantidades variáveis de ar e água (zona não saturada). O fluxo nessa região 

depende principalmente da gravidade. O efluente continua a migrar descendentemente até 

atingir a região na qual os poros estão totalmente preenchidos por água (zona saturada), onde, 

os contaminantes tendem a espalhar-se horizontalmente na direção do fluxo de água 

subterrânea (Gurjão, 2005).  
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Segundo Nascentes (2006), o acúmulo de contaminantes no solo é consequência dos 

processos físicos-químicos de interação solo-contaminante originados do transporte destes 

contaminantes por meio do solo. No transporte de contaminantes através de camadas de solos 

argilosos saturados, os mecanismos de transporte mais importantes são os mecanismos físicos 

de advecção e difusão, no caso de transporte em aquíferos, a advecção e a dispersão são, 

usualmente, os mecanismos mais importantes.  

Para analisar o acumulo de contaminantes no solo, é necessário saber a concentração inicial 

dos metais. Diante disso, o Conselho Regional de Ciências Nucleares do Centro Oeste 

(CRCN-CO) estabeleceu, com alguns estudos, essas concentrações.  

O transporte de poluentes no solo é estudado como transporte de massa em meios porosos, em 

que a massa considerada é um poluente que se move com o solvente (água) nos interstícios de 

um meio poroso (solo). A advecção e dispersão mecânica dependem do fluxo de água, já a 

difusão e a adsorção independem do fluxo de água. 

2.2.5 Adveçcão 

A advecção é o mecanismo de transporte que representa o movimento do poluente devido ao 

fluxo do fluido no qual está dissolvido, acompanhando a direção das linhas de fluxo. Este 

mecanismo é resultante de gradientes de pressão existente entre as diferentes regiões do 

ambiente interno do meio poroso e a atmosfera, além de estar relacionado com a velocidade 

de percolação no meio poroso (Paula, 2006). A Figura 5 apresenta o mecanismo de adveção. 

Segundo Boscov (2008) solutos não reativos são transportados a uma velocidade média igual 

à velocidade especifica ou de fluxo da água, u = v/n, onde v representa a velocidade de 

percolação, aproximação ou descarga (ou ainda velocidade de Darcy) e n à porosidade do 

solo. A advecção pode ser considerada um fluxo químico ocasionado por um gradiente 

hidráulico: a água dos vazios contendo soluto escoa sob a ação de um gradiente hidráulico e 

carrega consigo partículas de soluto. 
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Figura 3 - Velocidade de Advecção de um soluto através de um volume de solo 

 

Fonte: Pinto 2000, (Adaptado pelas autoras). 

A advecção está relacionada à permeabilidade do solo, que é a propriedade do solo (meio 

poroso) que avalia a facilidade de percolação de água através dos seus poros ou vazios. Essa 

propriedade é quantificada pelo parâmetro conhecido por coeficiente de permeabilidade 

expresso em unidade de distância por unidade de tempo, e depende de fatores como 

viscosidade do fluido, granulometria do solo, grau de saturação e estrutura. Cruz (2004) 

ressalta que o termo condutividade hidráulica tem sido utilizado como sinônimo de 

permeabilidade apesar do primeiro se aplicar a meio confinado, como no caso de fluxo através 

de fraturas em rochas.  

A estrutura, definida pelo arranjo das partículas, estabelece os vazios existentes que são os 

caminhos possíveis de percolação do fluxo. Em areias puras, os vazios são dependentes 

apenas da compacidade do solo ou índice de vazios (PINTO, 2002). Para outros solos, os 

argilosos lateríticos, a agregação das partículas pode formar, em solos com mesmo índice de 

vazios, classes diferentes de vazios, denominadas microporos e macroporos, que contém 

comportamentos diferentes com respeito à permeabilidade, sendo os macroporos os principais 

responsáveis pela permeabilidade do solo (CRUZ, 2004; MENEZES; RIBEIRO; SAMPAIO, 

2006). 

2.2.6 Dispersão  

Para Boscov (2008), a dispersão mecânica ou hidráulica é a mistura que ocorre durante a 

advecção; é causada inteiramente pelo movimento do fluido. Deve ser explicada na escala 

microscópica, dentro do volume de vazios. A velocidade da água varia tanto em magnitude, 
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com em direção a qualquer seção transversal de um vazio. As velocidades também são 

diferentes em diferentes vazios ou em diferentes segmentos longitudinais de um vazio: o 

diâmetro dos vazios varia ao logo das linhas de fluxo, e a velocidade média de fluxo em um 

vazio depende da razão entre a área superficial e a rugosidade relativas ao volume de água no 

vazio.  

Ou seja, é um espalhamento em relação à direção do fluxo médio em razão da variação de 

velocidade em magnitude e direção no espaço dos vazios. As moléculas, à medida que são 

transportadas, tendem a se afastar da trajetória principal, algumas com velocidades maiores 

que as outras ocasionando assim a diluição da solução.  

Figura 4 - Variação da velocidade em direção e magnitude dentro de um vazio 

 

Fonte: Boscov 2008, (Adaptado pelas autoras). 
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Figura 5 - Variação espacial das linhas de fluxo em relação à direção do fluxo médio 

 

Fonte: Boscov 2008, (Adaptado pelas autoras) 

Figura 6 - Espalhamento e diluição de soluto causados pela dispersão 

 

Fonte: Boscov 2008, (Adaptado pelas autoras) 

2.2.7 Adsorção 

Adsorção é um processo físico-químico no qual uma substância é acumulada em uma 

interface entre fases. Quando substâncias contidas em um líquido se concentram em uma 

interface sólido-líquido, denomina-se adsorvato à substância que está sendo transferida da 

fase líquida e adsorvente à fase sólida na qual a acumulação ocorre. A adsorção ocorre porque 
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há forças que atraem o adsorvato da solução para a superfície do adsorvente, sendo que essas 

forças de atração podem ser físicas ou químicas.  

A adsorção física ocorre basicamente em razão das forças eletrostáticas atração e repulsão 

segundo a Lei de Coulomb, interações dipolo-dipolo, interações de dispersão e pontes de 

hidrogênio. A adsorção química é uma ligação química real, geralmente covalente, entre uma 

molécula e átomos superficiais, formando novos compostos. A dessorção é a liberação de 

espécies químicas previamente adsorvidas, e ocorre quando a concentração afluente da 

substância diminui, ou pelo deslocamento provocado pela competição com outra substância 

mais fortemente adsorvida (Boscov, 2008).  

Segundo Nascentes (2006), a sorção química corresponde ao processo em que o soluto é 

incorporado à partícula sólida por uma reação química. Muitos minerais e substâncias 

orgânicas em contanto com a água são capazes de atrair moléculas de água ou íons ou liberar 

certos constituintes, por processos físico-químicos de simples adsorção, devido às forças 

eletrostáticas e, de sorção química, que é consequência da reação química entre o íon 

adsorvido e a superfície sólida adsorvente. Quando as espécies iônicas trocam as suas 

posições, o processo é chamado de troca iônica. A adsorção em solos ocorre basicamente nos 

argilominerais, que apresentam um desbalanceamento elétrico devido a substituições de 

cátions no retículo cristalino por outros de menor valência. O excesso de carga elétrica 

negativa é compensado por um acumulo de íons de carga oposta e moléculas de água em 

torno da superfície da partícula.  

Segundo Costa (2002) a partícula de argila é negativamente carregada e para equilibrar sua 

carga é necessária à adesão de cátions em volta da superfície da mesma. Essa “nuvem‟ de 

cátions formada ao redor das partículas é conhecida como “camada dupla‟, e a quantidade de 

cátions aderidos necessária para neutralizar a partícula do solo é chamada de “capacidade de 

troca catiônica - CTC‟. Um dos fatores mais importantes nos processos de interação solo-

contaminante e no transporte de substâncias através do solo é o fenômeno de 

expansão/contração da camada dupla. A contração da camada dupla devido, por exemplo, à 

substituição de cátions monovalentes por cátions bivalentes, na superfície da partícula 

argilosa, aumenta os espaços vazios entre as partículas, aumentando a condutividade 

hidráulica e acelerando o avanço do fluido percolante. Se determinada troca iônica vier a 

favorecer a expansão da camada dupla, analogamente ocorrerá o contrário, a condutividade 

hidráulica irá diminuir e o avanço do fluido percolante será retardado.  
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3. METODOLOGIA 

A metodologia desta pesquisa baseou-se na análise de um perfil de solo na Área de Expansão 

do Aterro Sanitário de Goiânia, a fim de verificar sua adequação às legislações ambientais 

comentadas no item 2.2. Os dados químicos do perfil do solo foram obtidos por Lopes (2018) 

e os dados de concentração de metais pesados ao longo do perfil do solo e de concentração do 

chorume foram cedidos pela CRCN-GO. Foram realizadas coletas de amostras com a 

finalidade de executar ensaios específicos de caracterização física no laboratório de Geotecnia 

da Universidade Federal de Goiás, determinação da massa específica aparente e de 

permeabilidade, para compreender o comportamento da pluma de contaminantes no perfil do 

solo. Terminada a etapa laboratorial, foram realizadas correlações entre os diversos 

parâmetros obtidos nos ensaios. 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

Segundo GOIÂNIA (2016), o Aterro Sanitário de Goiânia está localizado no quilômetro 3 da 

Rodovia Estadual GO – 060, no bairro Chácara Recreio São Joaquim na saída para Trindade, 

região noroeste da Capital, entre o Córrego Caveirinha e o do Meio, conforme apresentado na 

Figura 7. A área de expansão está localizada nas seguintes coordenadas: 16°38'52.45"S e 

49°21'45.44"O. Os valores de concentração de metais no perfil de solo dessa área são 

apresentados na Tabela 3. A caracterização do chorume disposto nas lagoas está apresentada 

na Tabela 4. 

Tabela 3 - Caracterização química e concentração de metais 

Amostra 
Profundidade 

(m) 

Ni 

(mg/kg) 

Zn 

(mg/kg) 

Cd 

(mg/kg) 

Cu 

(mg/kg) 

Pb 

(mg/kg) 

Cr 

(mg/kg) 

 1,00 24 84 19* 16 26 189* 

3 2,00 72* 19 17* 33 26 316* 

 3,00 26 37 29* 6 12 109* 

 3,80 17 119* 12* 7 14 67 

VRQ 13 60 < 0,5 35 17 40 

VP 30 86 1,3 60 72 75 

VI_A 190 1900 3,6 760 150 150 

VI_R 480 7000 14 2100 240 300 
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VRQ – Valor de Referência de Qualidade; VP – Valor de Prevenção; VI_A – Valor de Intervenção Agrícola; 

VI_R  –  Valor de Intervenção Residencial; VI_I  –  Valor de Intervenção Industrial; Ni – Níquel; Zn – Zinco; 

Cd – Cádmio; Cu – Cobre; Pb – Chumbo; Cr – Crômio; *  –  Acima dos Valores de Prevenção. 

Fonte: Lopes 2018, (Adaptado pelas autoras) 

Tabela 4 - Caracterização de chorume nas lagoas 

 

 

 

 

 

Fonte: CNEN 2018, (Adaptado pelas autoras) 

Na Tabela 5 constam os resultados obtidos por Lopes (2018) da caracterização química do 

solo (C.T. C, Saturação de Bases, Matéria Orgânica, Carbono Orgânico Total e pH). 

Tabela 5 - Caracterização química do solo 

Profundidade (m) 
CTC 

(cmolc/dm³) 

S.B. 

(%) 

MO 

(g/dm³) 

COT 

(g/dm³) 
Ph 

1,00 5,20 75,00 3 1,74 6,4 

2,00 5,62 71,53 3 1,74 5,4 

3,00 4,21 69,12 3 1,74 6,0 

3,80 5,64 69,86 3 1,74 5,4 

      

Fonte: Lopes 2018, (Adaptado pelas autoras). 

 

 

 

 

 

VI_I 3800 10000 160 10000 4400 400 

Descrição Localização Geográfica 
Zn 

(mg/L) 

Cd 

(mg/L) 

Ni 

(mg/L) 

Cr 

(mg/L) 

Lagoa 1 -49,36637 -16,649216 0,2089 0,0885 0,0432 0,3143 

Lagoa 

Final 

 

-49,363965 -16,648709 0,2635 0,089 0,482 0,6 

Lagoa 2 Ñão tem 1,0613 0,1136 0,3741 0,3741 0,4 
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Figura 7 – Localização do Aterro Sanitário de Goiânia 

 

Fonte: Autoras (2019) 

Segundo GOIÂNIA (2016), a atividade do aterro começou em 1983 através da disposição de 

forma direta sobre o solo, o que explica os valores de concentrações dos metais analisados 

acima dos valores de prevenção, conforme apresentado na Tabela 3. Após um período de dez 

anos de uso foi feita as obras de impermeabilização deste solo e sua adequação com aterro 

sanitário.  

De acordo com GOIÂNIA (2016), o Aterro Sanitário de Goiânia apresenta problemas com a 

falta de área para disposição de resíduos desde o final do ano de 2012, fazendo com que 

ocorresse parcialmente a desativação do maciço de resíduos e a descarga de Resíduos Sólidos 

Urbanos, resultando na necessidade de uma área de expansão do aterro. Porém, por conta da 

mudança inesperada de área, esta área de expansão não estava devidamente impermeabilizada 

e não possui drenos de chorume e gases. Por conta dessa falta de impermeabilização do local 

e a ausência de lagoa de recalque, assim existe a possibilidade de extravasamentos de líquidos 

para a rede coletora de água pluvial. Dessa forma, por não estar de acordo para poder fazer a 
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disposição dos resíduos sólidos, foi utilizada essa área de expansão do Aterro Sanitário de 

Goiânia como estudo, para analisar comportamento da pluma de contaminantes. 

Para esta pesquisa foram analisados os pontos de amostragem da área de expansão do aterro, 

pois é a nova área onde serão dispostos os resíduos. Esta foi analisada para compreender o 

comportamento da pluma de contaminantes.  

3.2 COLETAS DE AMOSTRAS DE SOLO  

As coletas de amostras indeformadas ocorreram ao longo das profundidades apresentadas na 

Tabela 6, até atingir o nível do lençol freático, contanto com o auxílio de uma 

retroescavadeira. A coleta ocorreu conforme apresentado na Figura 8. Para a retirada de 

amostras de solo, seguiu-se as recomendações da a NBR 9604 (ABNT, 2016), que especifica 

os requisitos para os procedimentos básicos na abertura de poço e trincheira, bem como os 

critérios para a retirada de amostras deformadas e indeformadas de solo. 

Tabela 6 - Definição da Amostra 

Profundidade 

(m) 

Localização Geográfica 

(Graus, Minutos, Segundos) 
Descrição 

0,0 a 1,0 

1,1 a 2,0 

2,1 a 3,1 

16°38'52.45"S 

49°21'45.44"O 

Área de Expansão 

Fonte: Autoras (2019) 
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Figura 8 – Coleta de solo ao longo do perfil de solo 

a)Perfil do solo      b) Bloco de amostra indeformada 

       

Fonte: Autoras (2019) 

Nesta pesquisa foram coletadas amostras indeformadas, que são aquelas extraídas com o 

mínimo de perturbação, procurando manter sua estrutura original e condições de umidade e 

compacidade ou consistência naturais. Os blocos de amostra indeformadas, apresentam as 

dimensões de 0,30 m por 0,30 m, conforme apresentado na figura 8 b. (NBR 9604, ABNT 

2016). 

3.3 ENSAIOS LABORATORIAIS 

Os ensaios laboratoriais para a caracterização física do solo foram executados observando as 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), os quais são citados na Tabela 

7. 

Tabela 7 - Ensaios laboratoriais 

Tipo de ensaio  
Ensaios 

Laboratoriais  

 

Objetivo do Ensaio 

Ensaios de Caracterizações Física 
Massa Específica Classificação do 
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dos grãos, Análise 

granulométrica, 

Limites de 

Consistência, 

Método da Pastilha 

Solo 

Dispersão – Mistura que ocorre durante a adveção, causada pelo 

movimento do fluido, sendo o espalhamento nos vazios. 
Massa específica  Porosidade 

Ensaios hidráulicos para obtenção de parâmetros para estudo do 

avanço da pluma de contaminação  
Permeabilidade  

Coef. de 

Permeabilidade 

Fonte: Autoras (2019). 

Na Tabela 8 constam os ensaios de caracterização que serão realizados ao longo do perfil do 

solo e as normas utilizadas na sua execução. 

Tabela 8 - Ensaios de Caracterização do perfil de solo. 

ENSAIO NORMAS 

Preparação das amostras NBR 6457 (ABNT, 2016) 

Umidade em campo NBR 6457 (ABNT, 2016) 

Massa específica dos grãos NBR 6508 (ABNT, 2016) 

Distribuição Granulométrica NBR 7181(ABNT, 2016) 

Determinação de Limite de Liquidez NBR 6459 (ABNT, 2016) 

Determinação do Limite de e Plasticidade NBR 7180 (ABNT, 2016) 

Método de Pastilha NBR 7180 (ABNT, 2016) 

Fonte: Autoras (2019). 
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Para a determinação da massa específica aparente, e consequentemente os valores de índices 

de vazios e porosidade, foi usada a MB 2887 (ABNT, 1988), que prescreve o método com 

emprego da balança hidrostática, que é aplicável somente a materiais que possam ser 

adequadamente talhados. A amostra veio convenientemente protegida para laboratório, de 

modo a evitar variações de umidade ou que perturbações mecânicas afetassem o seu volume. 

O ensaio de permeabilidade foi executado de acordo com a NBR 14545 (ABNT, 2000) nas 

amostras coletadas conforme item 3.2. Esta norma prescreve os métodos para determinação 

do coeficiente de permeabilidade a carga variável, com água percolando através do solo em 

regime de escoamento laminar. A determinação do coeficiente de permeabilidade é 

importante para prever a quantidade de água percolada, que resultará na produção de 

percolado.  

O ensaio fundamenta-se na Lei de Darcy, pressupondo, portanto, a existência de 

proporcionalidade direta entre as velocidades de fluxo e os gradientes hidráulicos. 

Solutos não reativos são transportados a uma velocidade média igual à velocidade específica 

ou de fluxo de água, como mostrada a seguir: 

𝑣 = 𝑘 ∗v*i           (1) 

𝑢 =
𝑣

𝑛  
             (2) 

Onde: 

K: Coeficiente de Permeabilidade da amostra 

I: Gradiente Hidráulico 

U: velocidade de percolação do soluto 

V: Velocidade de percolação da água 

N: Porosidade do solo 

Quando uma pluma de contaminantes, ou seja, a extensão contaminação avança ao longo das 

linhas de fluxo do aquífero, a frente é retardada como resultado da transferência de parte da 

massa de soluto para a fase sólida, por isso a importância de se conhecer o fator de retardo, a 
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fim de analisar o comportamento da pluma de contaminantes (BOSCOV, 2008). Dessa forma, 

a partir dos valores de Retardo e da velocidade real de percolação do fluxo, obtido pela 

Equação 1, ao longo do perfil do solo, será possível determinar a velocidade de avanço da 

pluma de contaminação na área de expansão do aterro. 

Na Figura 9 constam as etapas do ensaio de permeabilidade, desde a moldagem até a 

execução, realizado no laboratório de Geotecnia da Universidade Federal de Goiás. 

 

Figura 9 – Etapas do ensaio de permeabilidade. 

a) Moldagem               b) Betonita em torno                 c) Saturação 

   

Fonte: Autoras (2019) 

A partir do Método da Pastilha observou-se a plasticidade através da angulação onde ocorreu 

a quebra do cilindro das amostras, e através da Carta de Classificação do Método da Pastilha 

que analisa a concentração diametral e a penetração da agulha no solo, pode-se observar a 

caracterização do solo.  

Com os resultados obtidos por meio dos ensaios realizados no Laboratório de Geotecnia da 

Universidade Federal de Goiás, foi possível analisar inicialmente, se as características físicas 

e hidráulicas do solo, estão de acordo com as recomendações previstas na NBR 13896 

(ABNT,1997), que estabelece condições mínimas para implantação e operação de aterros de 
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resíduos não perigosos. Para isso, foram utilizados os dados dos ensaios de caracterização, 

análise do nível do lençol freático e coeficiente de permeabilidade.  

Os resultados dos ensaios também serviram para analisar em quanto tempo a pluma de 

contaminação chegará no nível do lençol freático. Para isso, foram utilizados os dados dos 

ensaios de balança hidrostática, os dados dos ensaios de permeabilidade e as pesquisas citadas 

no referencial bibliográfico. 

4. ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

4.1  CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DE SOLO 

As Figuras 10, 11, 12, apresentam as curvas granulométricas das amostras de solo estudadas, 

obtidas a partir da realização de ensaio granulométrico com e sem a utilização de 

defloculante.  

Figura 10 -  Curva Granulométrica da Profundidade de 1 m. 

 

Fonte: Autoras (2019). 
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Figura 11 -  Curva Granulométrica da Profundidade de 2 m.  

 

Fonte: Autoras (2019). 

Figura 12 -  Curva Granulométrica da Profundidade de 3 m 

 

Fonte: Autoras (2019). 

Observa-se que há uma grande diferença entre as curvas granulométricas dos ensaios com e 

sem defloculante. Conforme relatado por Pinto (2006), este é um comportamento, típico de 

solos lateríticos e indica agregação dos finos do solo. Leme (2013) afirma que solos com 

agregação de finos, tem maiores valores de permeabilidade, quando comparados a solos de 

mesma textura, devido a presença de macroporos entre as agregações, o que proporciona uma 

maior facilidade de dispersão de fluido. 
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Nas Figuras 13 a e 13 b constam as porcentagens granulométricas das frações do solo 

pedregulho, silte, areia e argila, obtidas a partir dos resultados dos ensaios executados com e 

sem defloculante. Nota-se que se trata de um solo que tem em sua maioria a presença de finos.  

Sabe-se que um fator importante para análise da pluma de contaminação é a capacidade de 

troca catiônica entre os metais e o solo. Um solo com uma maior quantidade de finos 

apresenta um maior número de cargas negativas, possibilitando a interação com os metais, 

pois estes, possuem cargas positivas. Por se tratar de um solo argiloso, a consequência dessa 

interação será uma maior retenção de metais. 

Figura 13 - Curva Granulométrica das Amostras 

a) Sem Defloculante              b) Com Defloculante 

   

Fonte: Autoras (2019). 

Ao analisar as frações granulométricas dos solos obtidos a partir dos ensaios com e sem 

defloculante, apresentados nas Figuras 13 a e 13 b, pode-se observar na profundidade 1 que a 

argila estava agregada como silte e areia, na profundidade 2 a argila e silte estavam agregadas 

como areia e na profundidade 3, a argila estava agregadas como silte.  

Nas Figuras 14 e 15 constam os valores de limites de consistência e do índice de atividade ao 

longo da profundidade da amostra.  
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Figura 14 – Limites de Consistência das Amostras            Figura 15 - Índice de atividade das amostras 

     

Fonte: Autoras (2019).                                                           Fonte: Autoras (2019). 

Conforme relatado por Sousa Pinto (2009), a argila é considerada normal quando seu índice 

de atividade situa-se entre 0,75 e 1,25. Quando o índice é menor que 0,75, considera-se a 

argila como inativa e, quando o índice é maior que 1,25 ela é considerada ativa. Dessa forma, 

observa-se que os argilos minerais presentes nas profundidades de 1 e 3 são normais e, na 

profundidade de 2, inativo, o que significa que possuem de média a baixa capacidade de troca 

catiônica e, portanto, médio valor de fator de retardo. 

A partir dos valores de porcentagens de finos (frações menores que 0,075mm) e dos valores 

de limite de liquidez e limite de plasticidade, foi possível classificar os solos por meio do 

Sistema Unificado de Classificação dos Solos (SUCS) e o Sistema Rodoviário. A partir dos 

ensaios de pastilha, foi possível classificar os solos de acordo com a classificação MCT, 

específicas para solos tropicais. As classificações são apresentadas na Tabela 9. 

Tabela 9 - Classificação do solo 

Profundidades SUCS Sistema Rodoviário Plasticidade Classificação 

1 CH/MH A7 Plástica 
Siltoso Não 

Laterítico 

2 MH A5 Não Plástica 
Argiloso Não 

Laterítico 

3 MH A7 Plástica 
Argilosos Não 

Laterítico 
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CH – Argila de Alta Compressibilidade; MH – Silte de Alta Compressibilidade; OH – Solo Orgânico de Alta 

Compressibilidade; A7 – Solo Argiloso; A5 – Solo Siltoso. 

Fonte: Autoras 2019. 

Segundo Lopes 2018, o solo não laterítico é aquele que resulta em uma boa capacidade de 

troca catiônica e, consequentemente, uma favorável retenção por parte do contaminante. 

Na Figura 16 são, apresentados os coeficientes de permeabilidade do solo, obtidos a partir dos 

ensaios de permeabilidade. Os valores obtidos (7,77x10-4 cm/s, 1,41x10-4 cm/s, e 8,66x10-5 

cm/s, em suas três camadas subsequentes) estão condizentes com o esperado para solos 

siltosos, conforme os valores típicos de solos apresentados por Sousa Pinto (2009) e, de 

acordo com Mello e Teixeira (1967), representam um material composto por areias finas 

siltosas e argilosas e siltes argilosos, visto que a variação deste intervalo vai desde 10-3 cm/s 

até 10-7 cm/s. 

O nível do lençol freático, verificado durante a escavação, também é apresentado na Figura 

16. 

 Figura 16  – Permeabilidade ao longo do perfil de solo              Figura 17 - Índice de Vazios e Porosidade 

     

Fonte: Autoras (2019).                                                       Fonte: Autoras (2019). 

Na Figura 17 constam os valores de índice de vazios e porosidade ao longo do perfil do solo. 

Os valores de permeabilidade e a porosidade definem a velocidade de percolação da água 

através do solo, conforme apresentado na Equação 1. Observa-se que a maior porcentagem de 

argila (25%) e o menor índices de vazios (0,893) resultou no menor valor de permeabilidade 

na profundidade de 3 m, de 8,66x10-5 cm/s, 10 vezes menos que nas profundidades 

superiores. 
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Conforme observado na NBR 13896 (1997), que define as condições mínimas exigíveis para 

projeto, implantação e operação de aterros de resíduos não perigosos, o coeficiente de 

permeabilidade ao longo do perfil do solo não poderá exceder o valor de 5x10-5 cm/s, 

permitindo-se a possiblidade, em condições hidrogeológicas ideais, uma permeabilidade de 

10-4 cm/s. Conforme observado na Figura 16, nenhum coeficiente de permeabilidade atende 

as condições recomendadas. Vale ressaltar que, quando da implementação desse aterro, a 

norma ainda não existia. 

Em relação ao nível do lençol freático, essa norma obriga uma zona insaturada de no mínimo 

1,5 m, mas recomenda 3,0 m, o qual é atingida nesse perfil para o mês de janeiro. 

Recomenda-se observar esse nível ao final do período chuvoso. Nesse caso, recomenda-se a 

repetição dos ensaios em laboratórios, bem como a execução de ensaios in situ, o Ensaio de 

permeabilidade por rebaixamento em furo de sondagem, de acordo com o recomendado pelo 

Boletim nº 04 da ABGE (Associação Brasileira de Geologia e Engenharia e Ambiental). 

Segundo a NBR 15849 (ABNT, 2010), que define os requisitos mínimos para localização, 

projeto, implantação, operação e encerramento de aterros sanitários de pequeno porte, para 

disposição final de resíduos sólidos urbanos, o solo estudado atende aos padrões de 

características granulométricas, que estabelece que o solo deve ser argilo-siltoso. 

4.2 AVANÇO DA PLUMA DE CONTAMINAÇÃO 

Conforme apresentado no item 2.2, foram realizados diversos ensaios para determinar o 

avanço da pluma. Para o cálculo da permeabilidade e porosidade, parâmetros importantes no 

mecanismo de transporte por advecção, foi realizado o ensaio de permeabilidade e balança 

hidrostática, respectivamente.  

Para a adsorção, é importante obter o fator de Retardo, que é obtido a partir do ensaio de 

batelada, também chamado de BET (batch equilíbrium test), que irá fornecer a isoterma de 

sorção linear (Kd) para cada metal. Como não foi possível a realização do ensaio, a maneira 

encontrada para obter o Kd foi através de referenciais teóricos que analisaram solos com 

características semelhantes às do presente estudo. Oliveira (2010) apresenta um solo de 

composição granulométrica com percentual de finos semelhantes ao obtido nesse trabalho, 

como pode ser observado na Tabela 10. Através do estudo analisado foi possível encontrar os 

Kd’s, apresentados na tabela 11. Vale ressaltar que o solo obtido por Oliveira (2010) possui 
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maior percentual de argila que o solo dessa pesquisa, e por consequência, tem maiores valores 

de retardo, visto que a CTC depende da porcentagem de argila, conforme verificado por 

Matias e Costa, (2012). 

Tabela 10 – Granulometria do solo estudado por Oliveira (2010) 

Solo Areia (%) Silte (%) Argila (%) 

LVwf 11,8 17,8 70,4 

    

* LVwf - Latossolo Vermelho Acriférrico (LVwf) 

Fonte: Oliveira 2010 (Adaptado pelas autoras). 

 

Tabela 11 – Coeficiente de adsorção dos metais pesados 

Metal Kd 

Crômio (Cr) 4,3848 

Níquel (Ni) 2,5358 

Cádmio (Cd) 1,7831 

Zinco (Zn) 1,7358 

  

Fonte: Oliveira 2010 (Adaptado pelas autoras). 

Para o cálculo do fator de Retardo utilizou-se os Kd’s da tabela 11, a porosidade e os 

coeficientes de permeabilidade obtidos nesta pesquisa. Os fatores de retardo obtidos estão 

apresentados nas tabelas 12 a 15. 

Tabela 12 - Cálculo do Retardo e Tempo de Percolação - Amostra 1 

Amostra 1 

Metais Retardo 
Tempo sem 

Retardo (anos) 

Tempo com 

Retardo (anos) 

Crômio (Cr) 17,20 

0,00198 

0,03407 

Níquel (Ni) 10,37 0,02054 

Cádmio (Cd) 7,59 0,01503 

Zinco (Zn) 7,41 0,01468 

Fonte: Autoras (2019). 
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Tabela 13 - Cálculo do Retardo e Tempo de Percolação - Amostra 2 

Amostra 2 

Metais Retardo 
Tempo sem 

Retardo (anos) 

Tempo com 

Retardo (anos) 

Crômio (Cr) 16,65 

0,00997 

0,16607 

Níquel (Ni) 10,05 0,01002 

Cádmio (Cd) 7,36 0,07345 

Zinco (Zn) 7,20 0,07177 

Fonte: Autoras (2019). 

Tabela 14 - Cálculo do Retardo e Tempo de Percolação - Amostra 3 

Amostra 3 

Metais Retardo 
Tempo sem 

Retardo (anos) 

Tempo com 

Retardo (anos) 

Crômio (Cr) 18,44 

0,017227 

0,31860 

Níquel (Ni) 11,09 0,19154 

Cádmio (Cd) 8,09 0,13981 

Zinco (Zn) 7,90 0,13656 

Fonte: Autoras (2019). 

Tabela 15 - Tempos Totais de Percolação ao Longo do Perfil 

Cálculo dos Tempos Totais 

Metais 
Tempo sem 

Retardo (anos) 

Tempo com 

Retardo (anos) 

Crômio (Cr) 0,02923 0,51875 

Níquel (Ni) 0,02923 0,31233 

Cádmio (Cd) 0,02923 0,22830 

Zinco (Zn) 0,02923 0,22302 

Fonte: Autoras (2019). 

Nessas tabelas também constam o tempo que a pluma de contaminantes demorará para atingir 

o nível do lençol freático, para cada metal. Vale ressaltar que a difusão foi desconsiderada 

nesse cálculo. 
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Para isso, foi calculada a velocidade de percolação dos metais, por meio da Equação 1, e, 

através da relação espaço e velocidade, pode-se obter o tempo de avanço de cada metal. Nota- 

se que o tempo de percolação dos metais variam de acordo com a camada do solo, isso se dá, 

pois cada camada possui uma porosidade e um coeficiente de permeabilidade diferentes. Para 

incluir a influência do fator retardo, multiplicou-se o tempo obtido apenas por adveção, em 

cada profundidade, pelo fator retardo obtido em cada profundidade, para cada metal. 

Percebe-se que o primeiro metal a atingir o nível do lençol freático é o Zinco (Zn) e o último a 

atingir é o Crômio (Cr), ambos atingirão o nível do lençol freático em menos de um ano. 

Assim, para evitar a contaminação dos recursos hídricos, é necessário a implantação de uma 

camada impermeabilizante composta por argila compactada e geomembrana.  

A geomembrana tem algumas vantagens como apresentar uma pequena espessura, ter um 

baixo coeficiente de permeabilidade, uma rápida instalação, resistência a recalques 

diferenciais, não ressecar devido à secagem e apresentar uma compatibilidade com o solo e o 

percolado. E seu o desempenho dependem em grande parte da qualidade da instalação.  

Os liners são importantes para servir de suporte para a geomembrana, pois promovem uma 

superfície lisa e uma base resistente, além de ser uma segunda linha de defesa em caso de 

vazamento pela geomembrana. Essa barreira deverá ser construída com intuito de evitar que 

os metais pesados atinjam o lençol freático a níveis superiores aos estabelecidos pelas 

legislações ambientais. 

De acordo com a CETESB (1993), os materiais que devem ser usados como barreira 

impermeabilizante são: CL (argila de baixa compressibilidade), CH (argila de alta 

compressibilidade), SC (areia argilosa) ou OH (solo orgânico de alta compressibilidade). Esse 

solo deve ter porcentagem de finos maior que 30%, limite de liquidez maior que 30%, Índice 

de plasticidade maior que 15%. O solo estudado na profundidade 1 atende a esses critérios 

classificação de CH. A norma também exige pH maior ou igual a 7 e o Coeficiente de 

Permeabilidade menor que 10-9 m/s, quando compactado. Dessas características, os solos que 

compõem o perfil não atendem o valor de pH. Para utilizá-lo como liner, deve-se ser 

estabilizado com bentonita. Em relação à permeabilidade, deve-se executar ensaios de 

compactação e de permeabilidade, para verificar se compactado este atende ao valor exigido 

pela norma.  
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5. CONCLUSÃO 

Os valores de permeabilidade do solo estudado não estão de acordo com os valores permitidos 

pela NBR 13896 (1997), porém os valores mínimos de solo insaturado estão sendo atendidos. 

O solo estudado também atende ao estabelecido pela NBR 15849 (2010), por ser um solo 

bastante argiloso e pouco permeável, porém essa norma refere-se a aterro de pequeno porte. 

Por isso recomenda-se a repetição do ensaio de permeabilidade em laboratório e a execução 

de permeabilidade in situ. 

Pode-se observar, considerando o Fator de Retardo, que todos os metais atingirão o nível do 

lençol freático em concentração superior ao limite, antes do tempo de 1 ano. O que significa 

que durante todo o tempo de vida útil do aterro, que é de 20 anos, haverá contaminação do 

lençol freático, caso não seja feita impermeabilização da base do aterro. 

A influência da adsorção foi considerada a partir de valores estimados de fator retardo a partir 

das referências bibliográficas, sendo que os valores considerados foram estipulados a partir de 

um solo com maior teor de argila que os solos do perfil estudado. Portanto, recomenda-se a 

realização de ensaios de Sorção para considerar um real valor de KD e do Fator de Retardo.  

Considerando os estudos realizados, faz-se necessário uma boa impermeabilização da base da 

fundação do aterro com o uso de camadas de argila compactada dimensionadas de acordo 

com princípios geotécnicos e com o uso da geomembrana, que deverá ser instalada por uma 

equipe técnica especializada. 
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