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VISÃO GERAL NORTE AMERICANA (2013)

 População: 324 milhões de habitantes

 Geração por habitante: 1,99 kg/hab/dia (média)

 Média de 700.000 ton./dia em todo o país

 Geração estimada de 254 milhões de ton. em 

2013

 Entre os países desenvolvidos somente Nova 

Zelândia, Irlanda, Noruega e Suíça produzem 

maior geração por habitante dia

Fonte: EPA – Environmental Protection Agency



VISÃO GERAL NORTE AMERICANA

COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA DOS RESÍDUOS NOS EUA EM 2010



CIDADE DE DENTON

 Localizada ao norte do estado do estado do Texas

 População de 113.383 habitantes (Census 2010)

 Produz em média 200 ton. de resíduos por dia



CIDADE DE DENTON

 Precipitação média anual de 919 mm/ano

 Sistema de Gerenciamento Integrado de

Resíduos Sólidos consolidado

 Apresenta diversas ações de marketing no sentido

da minimização de geração de resíduos na fonte

geradora

 Executa programas de educação ambiental em

todas as escolas do município para

conscientização dos agentes multiplicadores



CIDADE DE DENTON

AÇÕES DE 

GERENCIAMENTO



PARQUE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS

 CENTRAL DE TRIAGEM E RECICLAGEM

 COMPOSTAGEM

 RECEBIMENTO DE RESÍDUOS

PERIGOSOS DOMICILIARES

 PRODUÇÃO DE BIODIESEL

 RECEBIMENTO DE MATERIAIS

INERTES E SEU REAPROVEITAMENTO

 ATERRO SANITÁRIO SUSTENTÁVEL

 RECIRCULAÇÃO E INJEÇÃO DE ÁGUA

E LIXIVIADOS

 ACELERAÇÃO DA DECOMPOSIÇÃO

DOS RESÍDUOS

 APROVEITAMENTO DO BIOGÁS PARA

GERAÇÃO DE ENERGIA

 QUEIMA EM “FLARE” DO BIOGÁS NÃO

APROVEITADO PELO SISTEMA



PRÁTICAS MAIS RECORRENTES NO 

GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS NOS 

EUA

A prática mais comum no Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos para disposição final é o ATERRO SANITÁRIO



ATERRO SANITÁRIO DE DENTON

 Está em operação desde 1984

 Área originalmente de 32 acres com ampliação 

para 252 acres em 1998

 Vida útil de 30 anos a partir de 1998

 Dispõe em média 100 ton. de resíduos por dia

 20 poços de monitoramento de águas

 24 poços de monitoramento de gases



SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE BASE



SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE BASE



BACIA DE RETENÇÃO PARA ÁGUAS PLUVIAIS



SISTEMA DE COLETA DE BIOGÁS



COBERTURA FINAL



COBERTURA FINAL



CONCEPÇÃO E OPERAÇÃO

Ao longo do tempo o Aterro Sanitário de Denton sofreu várias adaptações no

sentido de melhorias nas técnicas de disposição final de resíduos sólidos.

Dentre estas melhorias e adaptações, a forma de recirculação de lixiviados

controlada e a mineração do antigo passivo na área do aterro para

reaproveitamento de materiais recicláveis e recuperação de área para nova

disposição de resíduos chamou a atenção para um novo caminho no

gerenciamento e tratamento de resíduos sólidos definindo o Aterro Sanitário

sustentável e perpétuo.



RECIRCULAÇÃO CONTROLADA DE LIXIVIADOS

ATERROS SANITÁRIOS SUSTENTÁVEIS

 Adição controlada de humidade através 

da recirculação de lixiviados

 Rápida decomposição e estabilização 

(inertização) dos resíduos

 Aceleração na produção e geração de 

gás

 Recuperação de espaço

ATERROS SANITÁRIOS CONVENCIONAIS

 Quantidade mínima de entrada de 

umidade e retenção

 Baixa velocidade na decomposição dos 

resíduos

 Pouca geração de gás

 Disponibilidade de áreas para novos 

aterros é um problema

A recirculação forçada dos lixiviados em Aterros Sanitários é

permitida para aterros específicos ou células de aterros onde

líquidos ou ar são injetados de maneira controlada na massa de

resíduos a fim de acelerar ou aumentar a bio-estabilização dos

resíduos.

- SWANA (Solid Waste Associatio of North America)



PRINCIPAIS ASPECTOS DA RECIRCULAÇÃO

 Recalques com alta velocidade

 Tratamento dos lixiviados “in situ”

 Aumento na produção de gás

Operar um aterro com recirculação envolve mais do

que simplesmente aumentar a quantidade de

humidade dentro do maciço de resíduos:

 A adição de humidade precisa ser executada de 

maneira segura

 O gás deve ser coletado e as emissões fugitivas 

devem ser controladas

 O grau de monitoramento e inspeções aumenta 

significantemente



PRINCIPAIS ASPECTOS DA RECIRCULAÇÃO

 Quanto de humidade deve ser adicionado?

 Deve ser adicionado liquido suficiente para deixar os resíduos

aterrados com capacidade de campo (50-55%)

 Capacidade de campo é a quantidade de liquido que os resíduos

conseguem absorver e manter sobre a influencia da gravidade

 Quantidade inicial de humidade dos resíduos

 10% - 20% em climas secos

 20% - 30% em climas húmidos



PRINCIPAIS ASPECTOS DA RECIRCULAÇÃO

 Vazamentos podem aparecer quando:

 Líquidos são adicionados muito perto dos taludes

 Caminhos preferenciais no aterro direcionam os lixiviados

para outras faces do maciço

Segundo os estudos realizados pela UTA (Universidade do Texas em

Arlington) e a legislação vigente no estado do Texas, a quantidade de

humidade a ser acrescentada deve ser em torno de 20% a 35% com

uma média de 208 litros de água (lixiviados) por tonelada de resíduos.

 Preocupações com a estabilidade de taludes

 Preocupações com o controle de emissões de gases



RECIRCULAÇÃO DE LIXIVIADOS



RECIRCULAÇÃO DE LIXIVIADOS

Trincheiras horizontais seguidas

de instalação da tubulação e

reaterro



ESTUDOS DE CONTROLE DE HUMIDADE NO MACIÇO

Práticas Atuais:

 Fornece informações em certos pontos

 Não da uma visão geral da área

 Possui alto custo e é pouco prático em monitoramento de 

longo prazo



ESTUDOS DE CONTROLE DE HUMIDADE NO MACIÇO

INSTRUMENTAÇÃO LOCAL

- 332 termopares

- 138 sensores de resistividade

- 13716 metros de fios para 

termopares

- 6096 metros fios de para 

resistividade

 Altamente invasivo

 Milhares de metros de fios são usados

 Sensores ficam permanentemente dentro dos resíduos



BENEFÍCIOS POTENCIAIS

 Fornece imagens continuas da sub superfície

 Reduz o risco de passivos durante a construção

 Fornece potenciais perigos geológicos na área

 A visão continua da área leva a um projeto confiável e de

baixo custo liderando para estratégias de mitigação de

riscos geológicos



GEOFÍSICA NOS RESÍDUOS



GEOFÍSICA NOS RESÍDUOS

Teste de resistividade nos resíduos:

 Linha de Base L2

 Foram injetados 15 m3 no poço H2

 Foi calculada a resistividade 1 hora após a injeção e 24 

horas após a injeção para avaliação do comportamento da 

humidade no maciço de resíduos

L2



GEOFÍSICA NOS RESÍDUOS

Linha de Base para resistividade ao longo da seção antes da recirculação

Imagem de resistividade ao longo da seção depois de 1 hora de recirculação

Imagem de resistividade ao longo seção depois de 24 horas de recirculação



GEOFÍSICA NOS RESÍDUOS



Base line study across recirculation pipes H1 to H5; 5/22/09

Resistivity image across recirculation pipes H2 to H5; 24 hours after leachate 

recirculation 19 m3

Resistivity image across recirculation pipes H2 to H5; 24 hours after leachate 

recirculation 20 m3



ESTUDOS DE CONTROLE DE HUMIDADE NO MACIÇO

Coleta de amostras por perfuração



ESTUDOS DE CONTROLE DE HUMIDADE NO MACIÇO



ESTUDOS DE CONTROLE DE HUMIDADE NO MACIÇO

Quantidade de humidade quantificada sem perfuração



ESTUDOS DE CONTROLE DE HUMIDADE NO MACIÇO

Quantidade de humidade quantificada sem perfuração



COMPACTAÇÃO DAS AMOSTRAS

Um programa experimental foi desenvolvido pela

UTA para estudar os efeitos da compactação na

decomposição/geração de gás dos Resíduos

Células biorreatores em operação Medidas do Lixiviado Medições de gás 

Coleta dos Lixiviados Medida do pH dos Lixiviados



EFEITOS DA COMPACTAÇÃO NOS GASES 

(TAXA DE GERAÇÃO X ACUMULADO)



EFEITOS DA COMPACTAÇÃO NA PRODUÇÃO DOS 

LIXIVIADOS



GÁS PARA ENERGIA NO ATERRO SANITÁRIO DE 

DENTON

O Aterro Sanitário de Denton instalou o sistema de coleta de gás em

2008 com 78 poços de extração verticais e 34 coletores horizontais.

O gás coletado é enviado diretamente para um gerador de energia

elétrica na área do aterro que esta conectado diretamente a rede

elétrica do Município de Denton.

O gerador usado é um Caterpillar 3520 com capacidade de 1,6 Mega

Watt/hora, abastecendo segundo os administradores da planta cerca

de 1600 residências.

A taxa de geração de gás em 2009 era de 12,2 m3/dia passando para

28,5 m3/dia.



GERADOR



TRANSFORMADOR



COMPONENTES DE UM SISTEMA DE 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SUSTENTÁVEL



GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS

 Do ciclo aberto para o ciclo fechado na gestão 

resíduos sólidos

Mineração e operação de aterros sanitários como 

aterros perpétuos é um potencial caminho para o 

futuro



GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS



GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS



CONCEITO DE ATERRO SUSTENTÁVEL: BIOCÉLULA

 Apresenta um conceito melhorado de um aterro 

sanitário operado como um Biorreator

 Condição anaeróbica-aeróbica sequencial

 Adição de enzimas macrobióticas para melhorar a 

degradação dos resíduos



BIOCÉLULA E DIGESTOR ANAERÓBIO

 Acelera a degradação dos resíduos sólidos

 Melhora a produção do biogás

 Rápida recuperação de espaço do Aterro

 Reduz as emissões de gases do efeito estufa



ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA NA BIOCÉLULA



VANTAGENS DE SE OPERAR UMA BIOCÉLULA

Adição de enzimas:

 Degradação de plásticos

 Tem um acumulo na geração de metano 36 vezes maior do que o 
convencional

Adição de estrume de cavalo:

 Acelera a geração do metano



EFEITOS DAS ENZIMAS NA PRODUÇÃO DE METANO 

Enzimas: Peróxidos de lignina (LiP), manganês (MnP) e soja (SbP).

Ativador: Peróxido de Hidrogênio (H2O2)



BENEFÍCIOS DA BIOCÉLULA

 Cidade limpa, inteligente e sustentável

 Eletricidade dos Resíduos

 Fornecimento contínuo de energia

 Mais empregos

 Participação de 10 % nos lucros da cidade



OBRIGADO


