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INTRODUÇÃO: 

O Brasil gerou cerca de 82,5 toneladas de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) no ano de 2020 e 

atingiu a marca de 60% desses resíduos encaminhados para destinação final adequada (aterros 

sanitários) – cerca de 46 milhões de toneladas (ABRELPE, 2021).  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei n° 12.305/10 (BRASIL, 2010) 

e regulamentada pelo Decreto Federal 10.936 de janeiro de 2022 (BRASIL, 2022), tem como objetivo 

principal seguir os princípios de sustentabilidade buscando a não geração, a redução, reutilização, 

reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos. Assim, deveriam ser dispostos em aterros sanitários 

apenas os rejeitos, ou seja, aqueles resíduos cujas possibilidades de aproveitamento foram esgotadas. 

A mineração de aterros é uma técnica de escavação de resíduos sólidos aterrados visando a 

reutilização e/ou reciclagem desses resíduos, estando totalmente de acordo com os princípios da PNRS. 

A grande parte dos resíduos aterrados é referente à fração fina, definida como Frações Tipo Solo 

Mineradas de Aterros Sanitários (FTSMA). Segundo Parrodi et al. (2018), a porcentagem dessa fração 

pode atingir de 40% a 80% do total de resíduos escavados, em base úmida. As FTSMA são, 

principalmente, um conglomerado de materiais orgânicos, solos, detritos e pequenas lascas de metais, 

plásticos e vidros (CHANDANA et al. 2021). Esta pesquisa teve o objetivo de caracterizar física e 

quimicamente a FTSMA (D < 19mm) dos resíduos sólidos urbanos (RSU) com idade de aterramento de 

8 anos, provenientes da cidade de Campinas-SP, buscando avaliar o efeito da biodegradação. 

METODOLOGIA: 

Os materiais de estudo dessa pesquisa são as Frações Tipo Solo Mineradas de Aterros 

Sanitários (FTSMA), provenientes do Aterro Sanitário Delta A, localizado em Campinas (SP), 

coordenadas: 22°54’50’’S e 47°08’41’’W. O aterro, que foi desativado em 2014, recebia resíduos 
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classificados como Classe IIA (Não Perigosos Não Inerte) e IIB (Não Perigosos Inertes), segundo a 

norma brasileira NBR 10004 (ABNT, 2004a), ou seja, resíduos residenciais, de serviços de poda de 

árvores e capinação e resíduos sólidos de serviços de saúde após tratamento por micro-ondas. No 

processo de mineração, no dia 16 de dezembro de 2019, com o auxílio de uma retroescavadeira, foi 

retirada uma amostra de 1200 kg de resíduos sólidos urbanos (RSU) com idade de 8 anos de 

aterramento. 

A massa de 1200 kg de RSU passou por um processo de homogeneização – seguindo 

procedimentos da norma brasileira NBR 10007 (ABNT, 2004b), a fim de resultar em uma massa 

representativa final de 300 kg. Esta foi encaminhada para o Laboratório de Protótipos (LabPro) da 

FECFAU, situado na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), onde 248,23 kg, em massa úmida, 

foram submetidos a uma separação tátil-visual em 25 categorias: matéria orgânica, papel, papelão, 

madeira, poda, plástico duro, plástico mole, plástico tipo sacos e sacolas (plástico filme), borracha, vidro, 

isopor, resíduo de construção e demolição (RCD), compostos (materiais com duas ou mais categorias 

na mesma peça), couro, porcelana, espuma, solo, FTSMA (menores que 19,0 mm), embalagens longa 

vida, metal magnético, metal não magnético, fralda e absorvente, tecido, perigosos (hospitalares) e 

diversos (materiais não identificados tátil-visualmente). 

A categoria FTSMA foi separada com o uso de uma peneira de 19 mm, ou seja, representando 

a fração de RSU menor que 19 mm de diâmetro. Ademais, ao ser realizada a classificação gravimétrica 

da amostra de 248,23 kg, conclui-se que a categoria que representa as FTSMA reflete em 35,65% da 

massa da amostra total, em base úmida (LEME et al., 2021). 

Leme et al. (2021) determinaram o teor de umidade do RSU minerado (amostra total), e este foi 

de 24,24% e 31,99%, em base úmida e em base seca, respectivamente. Assim, foi possível obter a 

fração correspondente as FTSMA, em base seca, com relação a massa total seca, cujo valor foi 35,55%. 

O teor de umidade encontrado para as FTSMA foi de 49,02% e 32,90%, em base seca e úmida. Maiores 

detalhes sobre a mineração da amostra no aterro e suas caracterizações gravimétricas em base seca e 

úmida podem ser vistos em Leme et al. (2021). As FTSMA foram trituradas utilizando o moinho de marca 

Rone, modelo N3000 até que passassem na peneira de diâmetro 3 mm. Depois disso, foi congelada em 

freezer a -12 a -18ºC, para armazenagem e conservação. 

Parte da massa das FTSMA de 8 anos de idade, já triturada e peneirada, foi descongelada e 

depois disposta em uma estufa a 40°C até a constância de massa. A amostra de FTSMA já seca foi 

submetida a análises físicas e químicas em seu estado sólido e no seu extrato solubilizado (ABNT 

(2004c), preparado no LabPro. As variáveis analisadas para a amostra sólida foram: Nitrogênio 

Amoniacal, Série de Sólidos e Nitrogênio Total Kjeldahl (NTK). Enquanto as análises realizadas para o 

extrato solubilizado foram: Condutividade Elétrica (CE), pH, Alcalinidade, Ácidos Orgânicos Voláteis 

(AOV), Dureza, Cor, Nitrogênio Amoniacal, Demanda Química de Oxigênio (DQO), Demanda Bioquímica 

de Oxigênio (DBO) e Potencial de Oxi- Redox (Eh). As análises foram realizadas em triplicata no 

Laboratório de Saneamento (LabSan) da FECFAU, também localizado na Unicamp, com exceção do 
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COT, que foi determinado por laboratório externo comercial. Os métodos utilizados para cada variável 

analisada estão indicados na Tabela 1. 

Variável Método 

pH SM20 4500 H+ B 

Condutividade elétrica (CE) SM 2520 C (APHA, 2012) 

Alcalinidade DiLallo e Albertson (1961) e Ripley et al. (1986) 

Potencial de oxi - redox (Eh) SM 2580 B (APHA, 2012) 

Ácidos orgânicos voláteis (AOV) DiLallo e Albertson (1961) e Ripley et al. (1986) 

Dureza SM 2340 (APHA, 2012) 

Cor SM 2120 (APHA, 2012) 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) SM 5210 (APHA, 2012) 

Nitrogênio amoniacal SM 4500 – B e C (APHA, 2012) 

Nitrogênio total Kjeldahl (NTK) SM 4500 - Norg C (APHA,2012) 

Demanda Química de Oxigênio (DQO) SM 5220 (APHA, 2012) 

Série de Sólidos Totais SM 2540 (APHA, 2012) 

Carbono Orgânico Total (COT) SM 5310 B (APHA, 2012) 

Tabela 1 - Variáveis analisadas e métodos utilizados. SM – Standard Methods 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A média dos valores das variáveis estudadas, obtidos pelos ensaios de caracterização das 

FTSMA, está apresentada na Tabela 2. 

Os valores obtidos para sólidos totais voláteis para as FTSMA foram próximos daqueles obtidos 

por Mönkäre et al. (2015) para FTSMA entre 1 e 40 anos com D < 20 mm, porém, os valores de sólidos 

totais fixos foram superiores ao máximo obtido por esses autores para FTSMA entre 24 e 40 anos. O 

carbono orgânico total (COT) para as FTSMA foi de 2,64%, pouco menor do que a metade do teor de 

COT obtido por Jani et al. (2016) para FTSMA com 7 anos de aterramento, porém com D < 10 mm. 

O valor da condutividade elétrica (CE) foi pouco menor do que a obtida em Jani et al. (2016) para 

FTSMA com 7 anos e D < 10 mm. O valor de pH se localizou no intervalo obtido por Mönkäre et al. 

(2015) para FTSMA entre 24 e 40 anos de aterramento, com D < 20mm e foi menor do que os valores 

obtidos para FTSMA com idades menores encontrados em Jani et al. (2016) e Mönkäre et al. (2015), na 

faixa entre 6,83-7,88 e 7,7, respectivamente. A cor do extrato solubilizado de FTSMA-8 foi 321 Uc, a 

qual esteve dentro do intervalo encontrado por Somani et al (2018) para FTSMA com idade entre 15 e 

20 anos com D < 20mm, do aterro Okhla, em Dehli na Índia. 

Considerando os valores das variáveis obtidas para as FTSMA e o intervalo dessas variáveis 

sugeridos por Pohland e Harper (1985), de acordo com as fases de biodegradação dos RSU aterrados, 

nota-se que praticamente todos os valores se localizaram dentro do intervalo da fase de maturação final. 
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As exceções foram para os valores de a) DBO que foi pouco maior do que o máximo do intervalo, embora 

com valor bem menor do que o mínimo do intervalo da fase anterior (metanogência), b) AOV, que não 

foi ausente, porém foi também menor do que o máximo do intervalo da fase anterior (metanogênica), c) 

nitrogênio amoniacal, cujo valor foi pouco maior do que o máximo do intervalo e, por fim, d) sólidos totais, 

que apresentaram valor maior do que o máximo do intervalo da fase de maturação final, ou seja, fase 

anterior. Sendo assim, o tempo de aterramento de 8 anos foi suficiente para atingir a fase última de 

biodegradação (fase de maturação final) levando em consideração as condições climáticas e 

operacionais do aterro sanitário municipal Delta A, de Campinas-SP. 

 

Variável Média dos valores 

Nitrogênio Amoniacal (mg/L) 3,59 

Sólidos Totais Voláteis (%) 12,11 

Sólidos Totais Fixos (%) 87,89 

Nitrogênio Total Kjeldahl (mgN/L) 28,75 

Carbono Orgânico Total (%) 2,64 

Condutividade elétrica (mS/cm) 2,64 

pH 7,83 

Alcalinidade (mg CaCO3/L) 3915,3 

Ácidos Orgânicos Voláteis (mg/L) 3236,76 

Dureza (mg CaCO3/L) 1362,4 

Cor (uC) 321 

Nitrogênio Amoniacal (mg/L) 468,7 

DBO (mg/L de O2) 221 

DQO (mg/L de O2) 618 

Potencial de oxi-redox (mV) 142 

Tabela 2 - Resultados encontrados nas análises das FTSMA-8 em estado sólido 

CONCLUSÕES: 

As caracterizações físicas e químicas das Frações Tipo Solo Mineradas de Aterros Sanitários 

(FTSMA) provenientes do aterro sanitário Delta A de Campinas, com 8 anos de aterramento e D < 19mm 

foram realizadas e analisadas. Os valores de algumas das variáveis estudadas foram comparados com 

os obtidos pela literatura científica, indicando similaridades conforme o ano de aterramento e a malha 

pela qual essas frações foram 100% passantes. Os valores das variáveis estudadas também foram 

confrontados com os intervalos propostos na literatura científica para a avaliação da fase de 

biodegradação das FTSMA com 8 anos de aterramento estudadas nesta pesquisa, indicando que se 

encontram na fase final de maturação. 
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