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INTRODUÇÃO: 

Os aterros sanitários são considerados uma forma economicamente interessante de dispor de 

forma adequada os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). Porém, não só a disposição correta desses 

resíduos é suficiente para solucionar o problema ambiental gerado pela produção deles, há necessidade 

de se incluir práticas como as de: reutilização, reciclagem, compostagem, recuperação e aproveitamento 

energético, conforme recomenda 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). 

No Brasil, infelizmente, a reciclagem é pouco eficiente. Em doze anos da Lei Federal n°12.305, 

a porcentagem de resíduos reciclados em relação aos resíduos coletados não ultrapassa 4% na média 

nacional de resíduos (ABRELPE, 2020). Consequentemente, ocorrem o esgotamento e superlotação de 

aterros sanitários e a escassez de locais/áreas adequados para a implantação de novos.  

Uma solução encontrada para essa problemática pode ser a mineração de aterros, que consiste 

em escavar o RSU aterrado, a fim de caracterizá-lo visando a sua reutilização como fonte de energia, 

matéria prima, novos materiais e a reciclagem e outras práticas financeira e ecologicamente 

interessantes. Além disso, a prática da mineração dos aterros é capaz de liberar locais para a disposição 

de novos resíduos, não sendo necessária a construção de novos aterros (HOGLAND et al., 2004).  

Frente a necessidade da realização de pesquisas e políticas que mitiguem os problemas 

referentes a disposição e tratamento dos resíduos, esta pesquisa teve como objetivo a caracterização 

do RSU aterrado há 24 anos, oriundo de Campinas, no estado de São Paulo, buscando avaliar a 

viabilidade da realização do processo de mineração para o aterro sanitário municipal Delta A. 

 

 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 2 

METODOLOGIA: 

O RSU estudado foi coletado no Aterro Sanitário Delta A, na cidade de Campinas-SP, cujas 

coordenadas geográficas são 22°54’50’’S e 47°08’41’’W. O aterro sanitário tinha como finalidade receber 

resíduos classificados como Classe IIA (Não Perigosos Não Inerte) e IIB (Não Perigosos Inertes), 

segundo a NBR 10.004 (ABNT, 2004), sendo estes: resíduos residenciais, de serviços de poda de 

árvores e capinação e resíduos de serviços de saúde após tratamento por micro-ondas. Atualmente, o 

aterro está desativado. Os resíduos foram coletados em 9 março de 2021 de uma célula no aterro 

construída em 1997, ou seja, com 24 anos de aterramento. O material foi escavado por uma 

retroescavadeira, disposto em lonas plásticas e quarteado até obter-se uma amostra representativa de 

550 kg. A seguir, essa amostra foi disposta em sacos plásticos e enviada ao Laboratório de Protótipos 

da FECFAU/Unicamp para ser corretamente armazenada, e uma parte para ser usada nesta presente 

pesquisa. 

Da amostra representativa de RSU aterrado (550 kg), foram separados 64,81 kg, os quais foram 

submetidos inicialmente a um peneiramento na malha de 19 mm, de modo a separar o material passante 

(fração fina de RSU), e o material retido, sendo este último o objeto desta pesquisa. A fração fina foi 

armazenada para aplicação em outras pesquisas, sendo cerca de 53% (34,38 kg) em base úmida da 

massa total de RSU estudado (64,81 kg). O material retido, que totalizou 30,43 kg (com perdas de 

manuseio), foi separado manualmente nas seguintes categorias: Matéria Orgânica, Papel, Papelão, 

Plástico Duro, Plástico Mole, Sacos e Sacolas Plásticas, Metal Magnético, Mental Não Magnético, Vidro, 

Embalagens Tetra Pak, Espuma, Couro, Porcelana, Solo (d≥19 mm), Fraldas e Absorventes, Madeira, 

Tecido, Borracha, Isopor, Resíduo da Construção e Demolição (RCD), Poda, Perigosos, Compostos 

(materiais que tem em sua constituição mais de uma categoria), Diversos (materiais que não foram 

considerados nas demais categorias). A separação dos materiais metais magnéticos e não magnéticos 

foi realizada utilizando ímã.  

Inicialmente, baldes plásticos de 15 litros foram numerados e pesados, para se obter as taras 

deles. As categorias separadas manualmente foram colocadas em seus baldes respectivos (cada 

categoria tinha uma balde já numerado e tarado). No final da separação, a massa de cada balde com a 

categoria era medida por uma balança com precisão de 100 g. Descontando a tara de cada balde, a 

massa úmida de cada categoria foi definida e a sua porcentagem em relação a massa total úmida do 

RSU (30,43 kg) determinada, obtendo-se, assim, a caracterização gravimétrica em base úmida do RSU.  

O teor de umidade em base seca foi determinado separando uma porção úmida de cada 

categoria, e 3 porções de 500 g da amostra composta de RSU, colocando-as na estufa a 40 oC para 

secagem. Semanalmente, as categorias e a amostra de RSU foram pesadas de 2 a 3, para obter-se a 

estabilização da massa. Foi considerada estabilizada a massa que apresentou diferença de 0,1 g ou 

menos entre as pesagens. Após 3 meses de secagem, as massas foram estabilizadas. Após a 

estabilização das massas, as amostras foram pesadas novamente, e determinados os teores de 

umidade em base seca para cada categoria do RSU e para a amostra de RSU composta. Com os valores 
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de teor de umidade em base seca, foi possível determinar a massa seca de cada categoria e da amostra 

de RSU composta. Com esses valores de massa seca foi determinada a composição gravimétrica em 

base seca, definindo a porcentagem da massa seca de cada categoria em relação a massa seca da 

amostra de RSU. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

As caracterizações gravimétricas, em base seca e base úmida, de cada categoria e do RSU 

aterrado estão apresentadas na Figura 1. Os teores de umidade, em base seca e base úmida, de cada 

categoria e do RSU aterrado, estão apresentados na Figura 2. 

 
Figura 1 – Composições gravimétricas em base seca e úmida 

A matéria orgânica representou apenas 0,737% em base seca e 0,835% em base úmida, muito 

próximo ao valor obtido por Holanda et al (2015) para resíduos aterrados com 8 anos. O tempo de 

aterramento induz processos de biodegradação sob os quais os materiais de alta degradabilidade, como 

a matéria orgânica sofrem de modo mais intenso. Araújo et al. (2016) encontraram 5,1% de matéria 

orgânica em resíduos aterrados, em Campina Grande-PB. Quaghebeur et al. (2013) constataram que 

depois de 14 anos de aterramento, a matéria orgânica se biodegradou e se converteu em um material 

de granulometria tipo solo. A porcentagem de matéria orgânica para resíduos com 5 anos estudados por 

Mattei e Escosteguy (2007) foi 41,2%, porém esses resíduos foram minerados de aterro controlado, nos 

quais as ações de biodegradação são distintas das encontradas em aterros sanitários. 

Em termos gravimétricos, o solo foi resíduo com maior porcentagem: 38,86% em base seca e 

36,41% em base úmida. O RSU caracterizado por Hogland et al. (2004) com idade de aterramento entre 

23 e 25 anos, apresentou 64,54% de solo em base úmida. Quaghebeur et al. (2013) relataram 45% de 
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solo em resíduos aterrados entre 14 e 29 anos, em base seca. A quantidade de plástico, somando-se 

as porcentagens de plástico duro, mole e sacos e sacolas, representou 37,09%, em base seca, e 

33,745%, em base úmida, uma quantidade bastante expressiva. Isso pode ser explicado pelo fato do 

plástico ser um material de degradação mais lenta, porém, uma grande fonte de geração de energia pela 

sua combustão, por ter um alto valor calorifico. Outros autores encontraram porcentagens em base 

úmida de plástico muito próximas a deste estudo (MATTEI e ESCOSTEGUY, 2007 e HOLANDA et al., 

2015), já Quaghebeur et al. (2013) obtiveram porcentagem de 25% e plásticos, em base seca, e Araújo 

Neto et al. (2019) e Hogland et al (2004) obtiveram valores bem menores, 13,2% e 3,98%, 

respetivamente, em base úmida. 

 
Figura 2 – Teores de umidade em base seca e úmida do RSU aterrado 

Outras categorias que tiveram destaque na caracterização gravimétrica foram o papel, papelão, 

vidro e metais (magnéticos e não magnéticos), materiais com grande potencial de reciclagem, com 

porcentagem total de 11,04%, em base úmida, e 14,56%, em base seca. O valor em base úmida foi 

próximo do encontrado por Mattei e Escosteguy (2007) e maior do que o encontrado por Araújo Neto et 

al. (2019) e Holanda et al (2015). O valor em base seca foi pouco menor do encontrado por Quaghebeur 

et al. (2013). 

O teor de umidade do RSU todo foi de 34,925%, em base seca, e 25,854%, em base úmida, 

números considerados relativamente altos, considerando que a umidade dificulta o aproveitamento das 

amostras, como por exemplo para a combustão, e corrobora negativamente para a mineração de aterros. 

As categorias do RSU não apresentaram uniformidade com relação ao teor de umidade. As amostras 

de papel, papelão e poda obtiveram os maiores teores de umidade, cerca de 60% em base úmida e 

entre 150% e 185% em base seca. Em sequência, a madeira, fraldas e absorventes, tecidos, matéria 
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orgânica e embalagens Tetra Pak apresentaram valores entre 30% e 46%, em base úmida, e entre 49% 

e 85%, em base seca. Esses materiais têm uma maior capacidade de retenção de água em comparação 

aos vidros, metais, resíduos da construção civil, borracha, couro e outros, que apresentaram teores de 

umidade menores, entre 1% e 25%, em base úmida, e entre 1% e 30%, em base seca. 

CONCLUSÕES: 

A caracterização gravimétrica de uma amostra de RSU aterrado com 24 anos, coletado do aterro 

sanitário Delta A, em Campinas-SP, apresentou baixa porcentagem de matéria orgânica (< 1%), o que 

indica alto grau de biodegradação desse resíduo. No entanto, foram encontradas expressivas 

porcentagens de plástico, papel/papelão, vidro e tecido, que podem significar fontes de reciclagem e 

potencial energético, para a mineração de aterros. Os teores de umidade não se mostraram uniformes 

para as categorias da amostra composta de RSU, sendo maiores para aquelas, cujos materiais 

apresentam maior retenção de água, como a poda, o papel/papelão. 
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