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Objetivos 
Esta pesquisa teve como objetivo a obtenção dos parâmetros de compressibilidade do resíduo sólido 

urbano (RSU) proveniente uma célula experimental do aterro sanitário Delta A, de Campinas-SP, em 

laboratório. As propriedades de compressibilidade do RSU foram analisadas sob diferentes pesos 

específicos e estados de decomposição.  

 

Materiais e Métodos 
A área de pesquisa é o Complexo Delta, pertencente ao município de Campinas/SP. Para a realização do 

ensaio de compressibilidade, uma célula edométrica de grandes dimensões foi confeccionada (Figura 1). 

Este equipamento possui uma câmara de pressão e pedras porosas na base e no topo para a drenagem 

de líquidos; uma câmara de pressão para aplicação, através de um pistão, da tensão vertical. À medida 

que o ar comprimido é aplicado na câmara de pressão, o êmbolo reage contra o resíduo, fazendo-o 

deformar. As deformações são medidas por meio de um relógio comparador de 50 mm, com 

sensibilidade de 0,01mm, posicionado no topo do pistão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Edômetro utilizado nos ensaios de compressibilidade 

 

Foram coletadas, caracterizadas e ensaiadas duas amostras de RSU. Todas as amostras foram 

dispostas em uma lona plástica e separadas em categorias. Cada categoria foi pesada para a 

determinação gravimétrica e proporção dos constituintes. O material foi misturado com uma enxada e 

inserido no edômetro por camadas para facilitar a compactação. A compactação foi realizada 

manualmente. Os ensaios de compressibilidade foram executados em vários estágios de carregamento 

(10, 20, 40, 80, 160, 320 e 640 kPa). Cada estágio durando em torno de 15 dias. 

Além da composição gravimétrica, outros ensaios para a definição física dos resíduos foram realizados, 

como a umidade e massa específica das partículas sólidas dos resíduos. As determinações da 

concentração dos gases formados e da caracterização físico-química do lixiviado correspondente ao 

RSU dentro do edômetro (chorume) foram realizadas no experimento com a segunda amostra. Os 

compostos medidos com o PID, Photoionization Detector, foram o oxigênio (O2), metano (CH4), 

compostos voláteis orgânicos (VOC), gás sulfídrico (H2S) e monóxido de carbono (CO). Na análise físico-

química do lixiviado, foram analisados o potencial hidrogeniônico (pH), a condutividade, a alcalinidade, os 

ácidos orgânicos, o nitrogênio amoniacal e a demanda química de oxigênio (DQO). 

 

Resultados 
A s Tabela 1 e 2 apresentam os resultados da caracterização física das duas amostras. Os valores do 

teor de umidade médio encontrados foram iguais a 116,79% e 108,75%. As Figura 2, 3, 4 e 5, e as Tabela 

3 e 4 apresentam os resultados dos ensaios de compressibilidade. A caracterização do lixiviado da 

segunda amostra durante o ensaio de compressibilidade está apresentada na Tabela 5. 

 

Tabela 1. Composição física da primeira amostra      Tabela 2. Composição física da segunda amostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Primeira amostra: curvas de índice de vazios                 Figura 3. Segunda amostra: curvas de índice de 

vazios versus raiz do tempo                                                                 versus raiz do tempo 

 

Tabela 3. Primeira amostra: valores de Cα e C’α                                       Tabela 4 Segunda amostra: valores de Cα e C’α 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os valores do índice de compressão secundária, obtidos no ensaio da primeira amostra, variaram entre 0,038 e 

0,051, descartando os valores obtidos para a tensão de 10 e 160 kPa, devido a acomodação do resíduo e 

problemas com vazamento de ar do edômetro, respectivamente. O valor médio foi 0,051. C’α variou de 0,015 a 

0,025, e seu valor médio foi 0,019. Para a segunda amostra, os valores obtidos foram 0,105 e 0,119, 

desconsiderando os valores obtidos para as tensões de 20 e 40 kPa, em consequência da acomodação do 

resíduo e perda de energia devido ao terceiro o’ring no embolo. O valor médio foi 0,112. Os valores respectivos de 

C’α foram 0,034 e 0,050, e seu valor médio foi 0,042. O valor obtido para o índice e coeficiente de compressão 

primária foram Cc = 0,821 e C’c = 0,214, apenas para a primeira amostra. A segunda amostra apresentou uma 

curva, assim, os valores do coeficiente e do índice de compressão primária não foram os esperados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Concentração relativa dos gases.                             Figura 5. Volume de lixiviado gerado durante o 

                                                                                                   carregamento de 160kPa. 

 

Tabela 5 Caracterização do lixiviado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando os resultados da Tabela 5 o pH ácido, a alta demanda química de oxigênio (DQO) e a quantidade 

significativa de nitrogênio amoniacal, formada por decomposição da matéria orgânica, indicam a fase anaeróbia 

não metanogênica, de decomposição do RSU. 

 

Conclusão 
Os resultados desde experimento estão em conformidade com os apresentados na literatura. A falta de estudos e 

especificidade de resultados dificultam a comparação e análise dos resultados. Problemas com o edômetro 

confeccionado proporcionaram atrasos no cronograma e problemas com a medição de recalques para a primeira 

amostra, pois a vedação com dois o’rings não foi suficiente para impedir a passagem de ar ao RSU. O terceiro 

o’ring foi inserido no pistão visando solucionar o problema. O ensaio da segunda amostra ocorreu em paralelo 

com a deposição de resíduo na célula experimental. Devido a atrasos no cronograma da obra na célula 

experimental,e de problemas no compressor de ar no final deste experimento, o ensaio da  segunda amostra foi 

prejudicado 

Componente Massa (kg) Percentagem (%) 

Matéria orgânica 34,00 38,40 

Papel 10,50 11,90 

Papelão 3,10 3,50 

Plástico duro 2,90 3,30 

Plástico mole 7,20 8,30 

Metal ferroso 0,80 0,90 

Metal não 

ferroso 0,40 0,50 

Vidro 1,90 2,10 

Tetra pack 1,00 1,10 

Fraldas 2,50 2,80 

Diversos 4,60 5,20 

Madeira 0,40 0,50 

Tecido 2,60 2,90 

Perigosos 3,60 4,10 

Entulho 1,30 1,50 

Coco 1,00 0,70 

Poda 10,10 11,50 

Remédios 0,00 0,20 

Laminados 0,40 0,50 

Total 88,30 100,00 

Componente Massa (kg) Percentagem (%) 

Matéria Orgânica 19,95 39,70 

Papel 9,45 18,81 

Fralda e 

Absorvente 
3,35 6,67 

Embalagem 

Tetrapark 
1,25 2,49 

Alumínio 0,25 0,50 

Metais 0,85 1,69 

Têxtil 3,00 5,97 

Vidro 0,60 1,19 

Plástico 9,15 18,21 

Solo 2,40 4,78 

Total 50,25 100,00 

 Datas da Coleta 12.07.12 17.07.12 

pH 5,5 5,7 

Condutividade (mS) 59,8 62,2 

Alcalinidade Total (mg CaCO3/L) 15.738 17.690 

Ácidos Orgânicos (mg HAc/L) 22.415,8 24.176,2 

Nitrogênio Amoniacal (mg N-NH3/L) 1.793,4 1.878,8 

DQO (mg O2 /L) 84.376 81.398 

Tensão (kPa) Cα C’α 

10 0,143 0,037 

20 0,051 0,017 

40 0,038 0,014 

80 0,063 0,025 

160 0,009 0,005 

Tensão (kPa) Cα C’α 

20 - - 

40 - - 

80 0,105 0,034 

160 0,119 0,050 
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