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RESUMO 

Este trabalho contempla a execução das obras de Drenagem Sub-Superficial de gases, drenagem de percolados 
e do sistema de drenagem de águas pluviais implantados no Aterro Parque Santa Bárbara, localizado 
município de Campinas/SP, apresentando todas as etapas de execução durante a obra. 
 
PALAVRA CHAVE: drenagem de biogás, drenagem de líquidos percolados, aterro sanitário. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Aterro Parque Santa Bárbara, desativado em 1992, está localizado em Campinas/SP, na Rodovia SP 101, bairro 
Parque Santa Bárbara, próximo ao Córrego Piçarrão e possui em sua face oeste, uma área urbanizada demonstrado 
na Figura 1. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Figura 1: Aterro Sanitário Parque Santa Bárbara – vista aérea. 

 

Durante o seu período de operação, de 1984 à 1992, o Aterro Parque Santa Bárbara recebeu cerca de um 
milhão de toneladas de resíduos domiciliares gerados na cidade de Campinas/SP.  
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A degradação da matéria orgânica presente nos resíduos domiciliares gera gases (biogás) e líquidos 
percolados. Assim, tornam-se necessários sistemas de drenagens dos gases e percolados.  
A composição do biogás é difícil de ser definida, pois depende do material orgânico presente e do tipo de 
tratamento anaeróbio que o resíduo sofre. Além disso, pode sofrer variações ao longo do tempo de disposição 
dos resíduos. Contudo, em linhas gerais, o biogás é uma mistura gasosa composta principalmente por 
(BIOGÁS, 2009): 

• Metano (CH4): 50 – 70% do volume de gás produzido. 
• Dióxido de carbono (gás carbônico, CO2): 25 – 50% do volume de gás produzido. 
• E traços de outros gases: 
o  Hidrogênio (H2): 0 – 1% do volume. 
o  Gás sulfídrico (H2S): 0 – 3% do volume. 
o  Oxigênio (O2): 0 – 2% do volume. 
o  Amoníaco (NH3): 0 – 1% do volume. 
o  Nitrogênio (N2): 0 - 7% do volume. 

A migração dos gases gerados depende das características geológicas dos terrenos, do comportamento do 
lençol freático, bem como das interferências causadas por equipamentos urbanos tais como dutos de 
eletricidade, galerias de águas pluviais, de esgoto entre outros. A migração dos gases para áreas residenciais 
pode causar além do desconforto pelo odor, riscos de explosão. 
Os líquidos percolados resultantes da degradação da matéria orgânica (chorume) e com a água pluvial são 
drenados por sistemas específicos. O chorume deve ser encaminhado para uma estação de tratamento e as 
águas pluviais para o corpo d’água.  
O chorume trata-se de um líquido escuro contendo alta concentração de matéria orgânica, sendo considerado, 
portanto, um grande poluidor ao meio ambiente por isso a necessidade de um processo de tratamento antes de 
seu descarte.  
Devido ao longo período da data de desativação do Aterro (1992), foi identificada a necessidade de recompor 
e ampliar os sistemas de drenagens já existentes. Assim, esse trabalho irá demonstrar cada etapa das atividades 
realizadas nos sistemas de drenagens do Aterro, iniciadas em Outubro de 2008 e finalizadas em Julho de 2009. 
O projeto contemplou a recomposição total e a ampliação do sistema de drenagem sub-superficial de biogás 
(drenos horizontais e verticais), promovendo a facilitação da percolação disciplinada dos gases gerados, 
evitando a migração destes, para áreas externas aos limites do Aterro, e neste, foram implantadas medidas 
corretivas e preventivas com o objetivo de controlar e evitar a propagação e migração das emissões gasosas 
para as áreas externas do Aterro. Além da recomposição e ampliação dos sistemas de drenagem de percolados.  
 
 
2. OBJETIVO DA JUSTIFICATIVA  

2.1. OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho foi à execução do projeto de drenagem sub-superficial de biogás e líquidos 
percolados e do projeto de drenagem de águas pluviais no Aterro Parque Santa Bárbara, Campinas/SP, 
apresentando todas as etapas de execução. 
 
 
2.2. JUSTIFICATIVA 

O Aterro sanitário Delta A localizado no município de Campinas/SP, continha em sua licença de operação 
(LO) da CETESB (Companhia de Tecnologia em Saneamento Ambiental) alguns itens condicionantes para 
renovação. Dentre estes a execução dos projetos de recuperação de área do aterro Parque Santa Bárbara: 
Drenagem de Águas Pluviais e Drenagem Sub-superficial de gases e percolados. Em 07/10/08, foram iniciadas 
as obras que contavam com um prazo limite de 31/07/2009 para conclusão. No caso do não cumprimento do 
prazo, não seria possível a renovação da LO do aterro Delta A, ficando o município de Campinas/SP neste 
caso, impedido de depositar no aterro Delta A, aproximadamente 800 ton./dia de resíduos domiciliares. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

3.1. Sistema de drenagem de águas pluviais 

Esse sistema tem a finalidade de interceptar e desviar o escoamento superficial das águas pluviais, durante e 
após a vida útil do aterro, evitando sua infiltração na massa de resíduos.  
O dimensionamento da rede de drenagem é dependente, principalmente, da vazão a ser drenada. A 
metodologia utilizada segue a prática usual de drenagem urbana. Em se tratando de bacias de pequena área de 
contribuição (geralmente inferiores a 50 hectares), pode ser utilizado o Método Racional, expresso pela 
equação (D’ALMEIDA, 2000): 

Q = C x i x A 
Sendo: 
Q = vazão a ser drenada na seção considerada (m³/s); 
C = Coeficiente de escoamento superficial (tabelado; função do tipo de cobertura do solo e declividade) 
(Adimensional); 
A = área da bacia contribuinte (m²) 
I = intensidade da chuva crítica (m/s) 

Segundo D’ALMEIDA (2000), nos aterros em geral, o sistema de drenagem de águas pluviais é constituído 
por estruturas drenantes de meias canas de concreto (canaletas) associadas a escadas d’agua e tubos de 
concreto. 
É conveniente enfatizar que a água pluvial não deve ser misturada aos líquidos percolados do aterro, pois estes 
necessitam de tratamento mais complexos, antes de serem lançados à drenagem natural, o que não ocorre com 
a água pluvial (que poderá seguir diretamente para o corpo d’água receptor, mantendo-se os cuidados para 
redução de material em suspensão e evitar erosões no ponto de lançamento) ( D’ALMEIDA, 2000). 
As águas precipitadas nas imediações dos aterros devem ser captadas e desviadas por canaletas escavadas no 
terreno original, acompanhando as cotas, de forma a conferir declividade ao dreno. Assim conforme 
D’ALMEIDA (2000), dependendo do tamanho da área de contribuição, várias dessas canaletas devem ser 
escavadas e associadas a escadas d’águas, de forma a diminuir a vazão a ser conduzida. 
 
 
3.2. Sistema de drenagem de líquidos percolados 

Este sistema de drenagem deve coletar e reduzir o líquido percolado, reduzindo as pressões destes sobre a 
massa de lixo e, também, minimizando o potencial de migração para o subsolo. Outro motivo para se drenar o 
percolado é impedir que ele ataque as estruturas do aterro (camada de impermeabilização de base, por 
exemplo) (D’ALMEIDA, 2000). 
Esse sistema poderá ser constituído de drenos de material filtrante com tubo perfurado, direcionando-se os 
percolados para o tanque de acumulação, de onde serão enviados a um tratamento adequado. È importante que 
os materiais utilizados não sejam atacados pelo percolado. Nesse sentido, os seixos quartzosos de origem 
fluvial (homogêneos e estáveis) tendem a ser mais indicados que as britas (D’ALMEIDA, 2000). 
Segundo D’ALMEIDA (2000), para dimensionamentos desse sistema de drenagem é fundamental o 
conhecimento da vazão a ser drenada e das condicionantes geométricas da massa de lixo. Sua concepção 
dependerá da alternativa de tratamento adotada pelo aterro sanitário, podendo inclusive estar associado ao 
sistema de drenagem de gases. 
O sistema de drenagem de líquidos percolados deverá ser construído em todos os patamares de lixo (aterro em 
rampa). Assim segundo D’ALMEIDA, (2000), basicamente, os drenos são constituídos por linhas de canaletas 
escavadas diretamente no solo, ou sobre a camada de aterro impermeabilizante, e preenchidas com material 
filtrante. 
 
 
3.3. Sistema de drenagem de biogás 

O sistema de drenagem de biogás tem a função de drenar os gases provenientes da decomposição da matéria 
orgânica, evitando sua migração através dos meios porosos que constituem o subsolo, podendo se acumular 
em redes de esgoto, fossas, poços e sob edificações (internas e externas ao aterro sanitário) (D’ALMEIDA, 
2000). 
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A migração do biogás deve ser controlada pela execução de rede de drenagem adequada, colocados em pontos 
determinados do aterro no sentido vertical, desde o sistema de impermeabilização de base até acima do topo da 
camada de cobertura (D’ALMEIDA, 2000). 
Associados aos drenos verticais, projetam-se os drenos horizontais e subverticais que facilitem a drenagem 
mais eficiente da massa de lixo. Esses drenos podem ser interligados ao sistema de drenagem de percolados, 
dependendo da alternativa de solução de tratamento adotada para o aterro sanitário (D’ALMEIDA, 2000). 
Segundo D’ALMEIDA (2000), os drenos de biogás nos aterros sanitários são normalmente constituídos por 
linhas de tubos perfurados, sobrepostos e envoltos por uma camisa de brita (de espessura igual ao diâmetro do 
tubo utilizado, atravessando verticalmente a massa de resíduos aterrados, desde a base até a superfície 
superior, constituindo uma chaminé. 
O dimensionamento desses drenos depende da vazão de biogás a ser drenada; como não existem modelos de 
cálculos comprovados, normalmente os drenos são constituídos de forma empírica, prevalecendo o bom senso 
do projetista (D’ALMEIDA, 2000). 
 
 
4. METODOLOGIA 

4.1 MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a execução do projeto de drenagem sub-superficial de biogás, líquidos percolados e o projeto de 
drenagem de águas pluviais, foi realizado inicialmente o estudo do projeto proposto, a alocação dos 
equipamentos e mão de obra necessária. Deste modo foram utilizados os seguintes recursos: 
 
 
4.1.1 EQUIPAMENTOS 

• 02 escavadeiras 
• 01 retroescavadeira 
• 06 caminhões basculantes 
• 01 compactador de solo 

 
 
4.1.2 RECURSOS HUMANOS 

Foram alocados 43 funcionários que desempenharam as seguintes funções: 

• 01 Tecnólogo em Saneamento e Controle Ambiental 
• 01 Apontador 
• 09 Pedreiros 
• 12 Serventes 
• 04 Ajudantes de serviços gerais 
• 02 Operadores de máquinas pesadas - Escavadeira 
• 01 Operador de máquina leve – Retroescavadeira 
• 01 Operador de trator esteira 
• 06 Motoristas de caminhão basculante 
• 06 Operadores de roçadeira 
• 01 topógrafo 
• 03 assistentes técnicos de topografia 

 
 
4.1.3 FERRAMENTAS 

• desempenadeiras 
• colheres de pedreiro 
• régua de alumínio para pedreiro  
• enxadas 
• pás 
• carriolas 
• alicate turquesa arameiro 
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• prumo tipo peso 
• esquado 
• trena 
• gabaritos de madeira 
• barra de ferro ¼” 
• tesoura corta vergalhão 

 

 

4.1.4 MATERIAIS 

• tubos de concreto armado – Ø 0,80 m x 1,80 de comprimento 
• tubo de concreto perfurado – Ø 0,30 m x 2,0 de comprimento 
• rachão 
• pedrisco 
• concreto usinado 
• tela e malha exagonal revestida  
• arame 
• cabo de aço 
• bloco de concreto 
• cimento 
• areia 
• água 
• barra de ferro 6,3 mm ou ¼” 
• bidim – manta geotextil 100% poliéster 
• grama 

 
 
5. DESENVOLVIMENTO 

Para a execução das obras do sistema de drenagem sub-superficial de gaesespercolados e drenagem de águas 
pluviais, foram seguidas as seguinte etapas: construção do dreno horizontal para líquidos percolados, dreno 
vertical para biogás, tavessias, caixas de passagem, canaletas  e colchão reno  foram seguidos os seguinte 
passos; que serão descritos a seguir: 
 
 
5.1. CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE LÍQUIDOS PERCOLADOS 

Para a construção do sistema de drenagem de líquidos percolados, foram utilizadas duas escavadeiras 
hidráulicas PC 200, seis caminhões basculantes e quatro funcionários. A implantação foi realizada com duas 
frentes de trabalho que atuaram de forma simultânea. Cada uma das frentes de trabalho foi composta por uma 
escavadeira hidráulica PC 200, três caminhões basculantes e dois funcionários, os quais tinham as funções de 
orientar os motoristas em relação ao local e momento correto para a descarga do material e monitorar 
constantemente a espessura das camadas de materiais que compõem as camadas do dreno de percolados. 
Segue abaixo descritivo ilustrado para construção do dreno de percolados. 
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                                                Figura 2: Dreno horizontal. 

 

Inicialmente a escavadeira hidráulica, realizava a escavação de uma vala com 5 m de profundidade e 1 m de 
largura, o material retirado era depositado em uma área denominada “Bota Fora”, que compreende em um 
local estratégico em relação à logística do transporte dos resíduos sobressalentes.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 4: Vala pronta para receber os materiais.  Figura 3: Escavadeira hidráulica construindo 
 a vala.  

   Figura 5: Carregamento do caminhão. 
basculante 

Figura 6: Carregamento do caminhão 
basculante. 
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Em seguida, um caminhão basculante carregado com rachão descarregava dentro da vala escavada (Figura 7). 
Este material era espalhado de forma uniforme, respeitando a espessura pré estabelecida de 2,5 m. Um 
funcionário realizava a verificação para adequação da quantidade a ser depositada, medindo a profundidade da 
vala após o depósito do rachão em seu interior (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após, depositava-se o capim diretamente sobre o rachão, formando uma segunda camada de 1,2 m e a terceira 
camada com espessura de 1,30 m, formada por resíduos. A quarta e última camada, composta por terra, era 
depositada diretamente sobre a camada de resíduos, com espessura de 0,30 m, sendo a compactação final 
executada com a escavadeira hidráulica PC 200.  
 
 
5.2. SISTEMA DE DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GASES 

Para a construção do sistema de drenagem Sub-Superficial de Gases, era utilizada uma escavadeira hidráulica 
PC 200, uma retroescavadeira e três funcionários. 
 
 

 

 

 

 

Figura 7: Lançamento de rachão no interior 
 do dreno. 

Figura 8: Monitoramento da espessura da camada  
de rachão. 
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Inicialmente dois funcionários realizavam a amarração da tela de aço hexagonal utilizando arame e alicate do 
tipo turquesa. Após, a escavadeira hidráulica PC 200 realizava o alargamento da vala para 4 m de largura e 5 
m de profundidade. Através de içamento e auxiliado por um funcionário, era posicionado na vala o tubo de 
concreto perfurado e apoiado sobre uma base construída de rachão. Após, posicionado o tubo de concreto 
perfurado, realizava-se sua fixação com a deposição de rachão em seu entorno e em seguida posicionava-se a 
tela de aço através de içamento e auxílio de um funcionário conforme demonstra as Figuras 11 e 12. 
 
 

 

 

 

 

 

 Figura 11: Içamento da tela de aço. Figura 12: Posicionamento da tela de aço. 

Figura 10: Dreno Vertical – planta. 

Figura 9: Dreno vertical. 
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Para concluir a construção do dreno vertical de biogás, o espaço existente entre o tubo perfurado e a tela de 
aço, foi preenchido com rachão e no entorno do dreno vertical foram utilizados os resíduos retirados 
inicialmente, finalizando com uma camada de solo para cobertura. 
 

5.3. SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Para a construção do sistema de drenagem de águas pluviais, foi utilizada uma retroescavadeira, vinte e quatro 
funcionários, separados em três equipes com oito pessoas cada, um compactador de solo, predrisco, concreto 
usinado, tela em malha hexagonal de dupla torção tipo 6x8 Ø 2,0 mm plastificado, bidim ou manta geotêxtil, 
barra de ferro, gabaritos de madeira, pá, enxada, colher de pedreiro, régua de alumínio para pedreiro, barra de 
ferro ¼” e desempenadeira. Este sistema é composto por quatro itens: escada d’água ou colchão Reno, caixa 
de passagem, canaletas e tubulação subterrânea. 
 

5.3.1. COLCHÃO RENO 

Inicialmente os funcionários realizavam o desdobramento e armação da tela em malha exagonal. Com auxílio 
da escavadeira hidráulica PC 200, o talude era moldado para compor o fundo do colchão Reno. Após, o solo 
era compactado utilizando-se o compactador se solos e os funcionários com auxílio de enxadas e pás, 
realizavam o preparo final, construindo degraus com o fundo côncavo no talude. Então, a manta geotextil era 
desenrolada e estendida por toda a extensão que forma o colchão Reno. Em seguida, as telas em malha 
exagonal eram posicionadas e fixadas com barras de ferro. Para finalizar a construção do colchão Reno, era 
colocado rachão para o preenchimento das armações de tela e fixada uma tampa também confeccionada de tela 
em malha hexagonal, conforme demonstram as Figuras 13, 14, 15 e 16.  
 
 

 

 

 

•  

 

 

 

 
 

 

 

Figura 13: Montagem da tela em malha exagonal. Figura 14: Aplicação de manta getextil e 

posicionamento da tela em malha exagonal. 
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5.3.2. CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA ESTRUTURAL 

Inicialmente a escavadeira hidráulica realizava a escavação no solo construindo uma abertura de 3 m de 
comprimento, 2 m de largura e 1,5 m  de profundidade. Com o equipamento compactador de solo era realizada 
a compactação do fundo do local escavado, após, o pedrisco era espalhado de forma uniforme. Pedreiros e 
ajudantes iniciavam a construção da caixa de passagem utilizando-se bloco de concreto, cimento, areia e água. 
As ferramentas utilizadas foram: colher de pedreiro, prumo de base, esquadro, régua de alumínio para 
pedreiro, carriola e desempenadeira, conforme as Figuras 17 e 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3. CANALETA 

Para a construção da canaleta, era necessário utilizar uma Retroescavadeira e três equipes, compostas por sete 
funcionários cada, sendo três pedreiros e quatro serventes em cada equipe. Eram utilizados gabaritos de 
madeira, pedrisco e concreto usinado. As ferramentas necessárias: carriola, pá, enxada, desempenadeira, régua 
de alumínio para pedreiro. 
Inicialmente, a equipe de topografia realizava o levantamento do local no qual era construída a canaleta, 
alocando pontos de referência e indicando a necessidade de escavação ou aterramento para que a canaleta 
tivesse o caimento mínimo necessário para a drenagem das águas pluviais. Após, a Retroescavadeira realizava 
a escavação utilizando uma concha denominada “concha gabarito”, na seqüência era utilizado o equipamento 
compactador de solo para realizar a compactação do solo. O pedrisco era espalhado uniformemente após a 
compactação e então eram posicionados os gabaritos de madeira. O concreto usinado era lançado diretamente 

Figura 15: Colchão Reno pronto para receber 
rachão. 

Figura 16: Preenchimento do colchão Reno com 
rachão. 

Figura 17: Construção de caixa de passagem. Figura 18: Acabamento da caixa de passagem. 
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sobre o pedrisco e os pedreiros e serventes iniciavam o processo de modelagem da canaleta, conforme 
demonstram as Figuras 19, 20, 21 e 22. Após o término da modelagem, se faz necessário um intervalo de no 
mínimo duas horas para a secagem do concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Abertura de vala para canaleta. Figura 20: Canaleta pronta para receber concreto 
usinado. 

Figura 21: Espalhamento e conformação 
do concreto usinado. 

Figura 22: Espalhamento e modelamento do 
concreto usinado. 
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5.3.4. TRAVESSIA 

Para a construção das travessias, era necessário utilizar uma escavadeira hidráulica PC 200, dois pedreiros, 
quatro serventes, assim como, tubos de concreto armado com Ø 0,80 m, cabo de aço para içamento do tubo, 
cimento, areia, água e como ferramentas. As ferramentas necessárias foram: carriola, colher de pedreiro, pá e 
enxada. 
Inicialmente, a escavadeira hidráulica PC 200, realizava a escavação do local, no qual era posicionado o tubo. 
Após, era realizado o seu içamento utilizando a escavadeira hidráulica PC 200, que com o auxílio de um cabo 
de aço, posicionava o tubo no interior do local escavado, momento em que dois pedreiros desciam até o tubo 
para realizar a conexão entre os tubos utilizando massa de cimento, conforme demonstrado nas Figuras 23 e 
24. 
 
 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O projeto de drenagem sub-superficial de gases e percolados e o projeto de drenagem de águas pluviais foram 
entregues dentro do prazo estabelecido, atendendo as condicionantes da renovação da licença de operação do 
Aterro Delta A.  

 

6.1. EXECUÇÃO DO PROJETO DE DENAGEM SUB-SUPERFICIAL E PERCOLADOS 

Tabela 1: Projeto previsto x Projeto executado 

Itens Projeto previsto Projeto executado 

Dreno vertical de Biogás 260 m 271,50 m 

Drenagem de percolados 4.100 m 4.485 m 

 

 

Figura 23: Escavação da vala para construção de 
passagem de tubo. 

Figura 24: Construção da passagem de tubo. 
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Figura 25: Projeto de drenagem em sub-superficial de gases e percolados. 
A diferença nos quantitativos do projeto previsto em relação ao projeto executado foi causada devido ao diagnóstico  
das reais condições do estado de conservação em que se encontravam os drenos horizontais para percolados e os 
drenos verticais para biogás, avaliados como ineficientes, devido ao seu não funcionamento. Sendo necessário, 
portanto, a reconstrução destes drenos, o que gerou as diferenças nos quantitativos conforme demonstrado 
anteriormente.  
 

6.2. EXECUÇÃO DO PROJETO DE DENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Tabela 2:  Projeto previsto x Projeto executado 

Itens Projeto previsto Projeto executado 

Canaleta 4.785,00 m 4.987,00 m 

Caixa de passagem 26 unidades 33 unidades 

Travessia - tubo de Ø 0,80 m 611,68 m 831,00 m 

Colchão Reno 383,13 m 330,00 m 
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A diferença nos quantitativos do projeto previsto em relação ao projeto executado, neste caso, foi causada 
devido ao retaludamento em algumas áreas e a abertura de novas vias de acesso interno, o que ocasionou a 
necessidade de novas travessias e caixas de passagem. 
No caso do Colchão Reno, a diferença foi causada pelo reposicionamento das linhas de drenagem devido a 
topografia do terreno, sendo possível otimizar o quantitativo a ser executado.  
 
 
7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Considerando que a execução do projeto de drenagem sub-superficial de gases e percolados e o projeto de 
drenagem de águas pluviais foram contemplados em sua integralidade, concluiu-se que, a migração dos gases 
para áreas externas da gleba do aterro foi minimizada, pois os drenos de biogás antes existentes, não acendiam 
quando provocados e após a execução da obra, na qual os drenos existentes foram reconstruídos e ainda 
instalados novos drenos de biogás, ambos acenderam quando provocados, o que demonstrou claramente que 
os gases que antes ficavam confinados passaram a ser drenados. 
Antes da execução do projeto dos drenos de percolados e águas pluviais, a quantidade de chorume observada 
nos tanques de acúmulo eram pequenas. Isso demonstrava que além do chorume naturalmente gerado pelo 
maciço, também estavam acumulados em seu interior as águas de chuvas, que após percolarem não eram 
drenadas. Após a execução da obra, as águas de chuvas passaram a ser drenadas através do sistema de 
drenagem de águas pluviais, diminuindo significativamente a quantidade de líquidos acumulados dentro do 
maciço e o chorume represado passou a ser drenado constantemente. Esta mudança contribuiu para a 
diminuição do risco de instabilidade do maciço de resíduos, uma vez que a pressão dos líquidos no interior do 
maciço diminuiu devido ao alívio proporcionado pelo sistema de drenagem.  
Devido à grande incidência de chuvas no período em que ocorreram as obras, recomenda-se que quando 
possível, seja considerado o histórico de incidência de chuvas na região e no período de tempo em que se 
pretende executar a obra. Esta ação poderia evitar prejuízos e ainda possíveis danos aos equipamentos que são 
mais exigidos mecanicamente nestes períodos devido à mudança climática no local da obra. 
Pode-se concluir que a execução das obras apresentadas neste trabalho, cooperaram para a renovação da 
licença de operação do Aterro Delta A, além de evitar o aumento de líquidos percolados e conseqüentemente o 
aumento na geração de chorume.  
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