
 

 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 1 

BALANÇO HÍDRICO DE ATERROS SANITÁRIOS: 

APLICAÇÃO DO MÉTODO DE SÃO MATEUS À CÉLULA 

EXPERIMENTAL DO DELTA A EM CAMPINAS 

Palavras-Chave: aterro sanitário, balanço hídrico, métodos 

Autores/as: 

NATÁLIA BRAGHINI PARDINI [Faculdade de Engenharia Química - FEQ] 

Prof.ª Dr.ª ANA ELISA SILVA DE ABREU (orientadora) [Instituto de Geociências - IG] 

INTRODUÇÃO: 

A decomposição de resíduos sólidos urbanos produz um líquido denominado lixiviado que pode 

ser muito prejudicial para o meio ambiente. É essencial que exista um controle dos volumes de lixiviados 

que deixam um aterro sanitário, visando prevenir a contaminação de áreas adjacentes aos mesmos. Por 

isso, é importante a realização de balanços hídricos nos aterros sanitários, uma vez que eles permitem 

o monitoramento da produção de lixiviado, além de possibilitarem que o sistema de drenagem e de 

tratamento desse líquido sejam corretamente dimensionados.  

A célula experimental do Aterro Sanitário Delta A, localizada em Campinas – SP, por já ter sido 

objeto de estudo de outras pesquisas e pela importância do aterro, está sendo a área de estudo desse 

trabalho. 

METODOLOGIA: 

Para a aplicação do modelo de balanço hídrico elaborado por São Mateus (2008) e São Mateus 

et al. (2012), doravante denominado apenas modelo São Mateus, foi realizada revisão bibliográfica sobre 

o assunto e a área de estudo, além disso, foi necessário se familiar com o modelo utilizado – São Mateus 

e com o modelo de comparação – Moduelo empregado por Mafort (2020), buscando entender as 

equações e dados utilizados em cada um.  

O modelo proposto por São Mateus foi disponibilizado pelos autores na forma de uma planilha 

LibreOffice, que, a partir da disposição de dados de campo e de laboratório permite o cálculo do balanço 

hídrico. Dessa forma, foi necessário se familiarizar com a planilha, reunir os dados necessários para a 

realização da simulação e iniciar o preenchimento deles.  

Como fontes para os dados a serem aplicados na simulação, utilizamos o CEPAGRI de 

Campinas – SP, que forneceu dados sobre precipitação e evaporação - Estes últimos não são medidos 
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diretamente pela estação meteorológica do CEPAGRI, mas foram calculados pela equipe do CEPAGRI 

pelo método de Thorthwaite (1948) com base nos aspectos astronômicos da insolação (declinação solar, 

ângulo de insolação e fotoperíodo). Para determinar as faixas de valores de potencial de geração de 

metano (Lo) e constante relacionada à cinética de geração de metano (k) a serem utilizadas na 

simulação, tomamos como base o artigo de Santos et al (2017).  

Para cada aba da planilha para aplicação do método de São Mateus (2012), foi realizada uma 

análise levando em consideração os cálculos matemáticos empregados e os dados de preenchimento 

necessários.  

A primeira aba a ser preenchida foi a de pluviosidade, com os dados de precipitação mensais 

referentes ao ano de 2014. Em seguida, na aba volume do aterro e lixiviado, buscou-se compreender 

quais dados estavam referenciados nas cédulas e constatou-se que: MgRSU era referente a massa de 

resíduos sólidos urbanos (RSU); ∑MgRSU, a massa de RSU acumulada; volume (m³), ao volume total 

do aterro e lixiviado (m³), ao volume de lixiviado. Pela área de estudo se tratar de uma simulação de um 

aterro sanitário encerrado, consideramos a massa de RSU equivalente à massa de RSU aterrada no 

primeiro mês, ou seja, durante o período de construção da célula experimental. Nos meses seguintes, o 

acumulado de RSU manteve-se constante enquanto a massa de RSU nova ficou equivalente a zero. Em 

relação ao volume do aterro, este também foi considerado constante, enquanto o volume de lixiviado foi 

preenchido com dados já coletados na célula experimental no período de 2014 a 2019.  

Na sequência, a aba “evaporações e áreas”, foi preenchida com o valor da área da célula 

experimental (constante e igual à 5080m²), e considerou-se essa mesma área descoberta apenas no 

primeiro mês, uma vez que a célula experimental teve todo o seu RSU depositado e então coberto. Em 

relação à evaporação, ela foi colocada em dados mensais.  

Na aba de “dados de entrada”, são necessárias algumas informações referentes ao resíduo 

sólido urbano: a umidade do RSU, Lo e k. No caso de São Mateus (2008) e São Mateus et al. (2012), o 

Lo e a umidade do RSU foram determinados a partir de ensaios de laboratório e o k a partir de um ajuste 

utilizando as vazões de metano medidas em campo. Os valores determinados pela autora foram de 

87,06 m³ de metano por tonelada de resíduo para Lo e de 0,21[ano]-1 para k. Na nossa pesquisa, esses 

dados não foram levantados, por isso utilizamos dados da literatura e realizamos uma análise de 

sensibilidade. A faixa de valores para k foi de 0,08 à 0,17 [ano]-1 e para Lo foi de 75 à 140 m³ de 

metano/tonelada de resíduo, ambas extraídas de Santos et al (2017). Já em relação à umidade inicial 

do RSU, utilizaremos o valor de 34% (base úmida), extraído de Mafort (2020) como correspondente à 

umidade de saturação do RSU.  

Para preenchimento dos dados da aba “infiltração”, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre 

curvas de retenção e os métodos de ajuste possíveis (Van Genuchten, 1980 e Fredlund e Xing, 1994). 

Em relação aos dados a serem utilizados nessa etapa, tomou-se novamente como referência os dados 

de Mafort (2020), que foram obtidos a partir de um ensaio usando o método do papel filtro para 

determinação da curva de retenção à água do solo da camada de cobertura da célula experimental 

determinadas por trajetórias de umedecimento e secagem à água. 
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Outra atividade realizada durante a IC foi a visita à célula experimental para medida das vazões 

de lixiviado e de profundidade dos níveis de lixiviado nos piezômetros, ambas medidas realizadas in situ.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Como resultado primário, foi possível elencar as diferenças e semelhanças entre o modelo de 

São Mateus e o Moduelo (segundo Mafort 2020), conforme explicitado pela tabela abaixo:  

São Mateus Moduelo (segundo Mafort 2020) 

Unidimensional  Tridimensional 

Célula composta por: cava, pilha e 

cobertura final  

Camadas compostas de que podem ser 

só de resíduo ou de resíduo + camada de 

cobertura  

São considerados fluxos de entrada 

apenas no topo da célula (fundo e laterais 

impermeabilizados)  

São considerados fluxos de líquidos 

horizontais entre as células. Os 

movimentos vertical e horizontal de água 

dentro do maciço são tratados de maneira 

independente. 

Subdividida em seis abas: dados de 

entrada; evaporação e áreas; 

pluviosidade; RSU, volume do aterro e 

lixiviado; infiltração; saída lixiviado e 

comparações. 

Subdividido em três blocos de inserção 

de dados: configuração do aterro, 

produção de resíduos e dados 

meteorológicos. 

Entrada de líquidos na célula: 

precipitação pluviométrica e umidade 

inicial do resíduo. 

 

Entrada de líquidos na célula: 

precipitação pluviométrica, umidade 

inicial do resíduo, escoamento lateral.  

 

Saída de líquidos da célula: evaporação, 

escoamento superficial, biogás e 

lixiviado. 

Saída de líquidos da célula: 

evapotranspiração, escoamento 

superficial, produção de biogás e 

lixiviado. 

 

Ocorre simulação dos processos hidrológicos, biodegradação e de recalque 

Necessita de dados meteorológicos 

sobre evaporação  

Necessita de dados meteorológicos 

sobre evapotranspiração  

 

A partir da visita de campo realizada, foi observado que os dados disponíveis para o modelo são 

escassos, uma vez que o aterro sanitário não dispõe de uma medição constante dos valores de vazão 

de lixiviado. Também foi possível notar que os dados da medição realizada convergiam com os dados 
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de Mafort 2020 para o mesmo período do ano. Além disso, a visita à célula experimental permitiu uma 

compreensão melhor sobre o funcionamento de um aterro sanitário e sobre o que é medido efetivamente 

em seu balanço hídrico.  

CONCLUSÕES: 

O modelo de São Mateus exige uma quantidade maior de dados de entrada. A necessidade de 

dados de evaporação é um aspecto que torna este modelo incomum, pois a maioria das estações 

meteorológicas não medem evaporação, como ocorre em Salvador. No caso de Campinas esses 

números foram calculados com apoio da equipe do CEPAGRI (UNICAMP), especializada em 

meteorologia. 
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