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PROSPECÇÃO DE ATERROS DE RESÍDUOS

CONDICIONALISMOS

Aterros – um problema ou uma oportunidade?

Monitorização ambiental e geotécnica: métodos de investigação

Características dos materiais interessados

Métodos directos e indirectos – condicionalismos

Selecção de amostra

Recomendações



• resíduos lançados ordenadamente e cobertos com terra ou material similar

• controlo sistemático das águas lixiviantes e dos gases produzidos

• monitorização do impacte ambiental durante a operação e após o seu encerramento”

“… instalações de eliminação* utilizadas para a deposição controlada de resíduos acima ou abaixo da 
superfície natural

* Directiva 1999/31/CE do Conselho, de 26 de Abril e Decreto-Lei nº 183/2009 de 10 de Agosto

…PROBLEMA OU OPORTUNIDADE?

Após encerramento

⇒ monitorização ambiental e geotécnica da infraestrutura

⇒exploração de biogás e recuperação de materiais críticos



Problemas ….

Monitorização ambiental e geotécnica de infraestruturas RSU

• níveis de saturação elevados 

• sist. drenagem/protecção danificados

• assentamentos diferenciais

• coesão materiais

• superfícies de instabilidade 

…PROBLEMA OU OPORTUNIDADE?

…soluções

• perfis de resistividade eléctrica

• cartografia geotécnica superfície

• marcas topográficas

• sondagens/amostragem

• estudos de estabilidade geotécnica



Exploração de biogás Landfill mining

• incerteza na composição 
(%MO, %H2O, microorganismos, O2,….)

• níveis saturação lixiviado

• permeabilidade do meio

• heterogeneidade:

- tipologia (vidro, metais..)

- distribuição espacial

- quantidades

…PROBLEMA OU OPORTUNIDADE?

Perfis de resistividade eléctrica +  sondagens/amostragem



PROSPECÇÃO DE ATERROS DE RESÍDUOS

CONDICIONALISMOS

Características dos materiais interessados

Geológico

Meio homogéneo / conhecido

Propriedades geomecânicas conhecidas

Estrutura geológica conhecida

Nível freático natural

Aterros de RSU

Tipologia heterogénea / desconhecida

Propriedades geomecânicas variáveis

Estrutura anisótropica

Nível de lixiviados variável
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Métodos Indirectos (prospecção geoeléctrica)

• não invasivos, cobertura sistemática de propriedades médias

• baixo custo e grandes volumes de informação

• aferição dos resultados requer amostragem do meio

Métodos Directos (sondagens a rotação com amostrador duplo)

• invasivos, acesso directo através da recolha de amostras

• oneroso e informação local

PROSPECÇÃO DE ATERROS DE RESÍDUOS



RESISTIVIDADE ELÉCTRICA

Injecção de corrente eléctrica (I) no terreno através de eléctrodos (AB) e medição da diferença de 

potencial (∆V) através dos eléctrodos (MN)

I

V

A BM N

a a a

AB – Eléctrodos de corrente

MN – Eléctrodos de potencial
I – Corrente

aplicação em aterros:

– composição e estado de saturação

– zonas de rotura e fuga de lixiviados

– profundidade e topografia do substrato (se aterros não controlados)



RESISTIVIDADE ELÉCTRICA

condicionalismos:

– inclinação do terreno

– caixas de drenagem enterradas (ou outras, de metal)

– vegetação de grande porte

– perfuração da geomembrana de cobertura



10Valores de resistividade baixos ⇒ presença de lixiviados
Contraste nos valores de resistividade ⇒ ∆ composição e estado de saturação dos resíduos

2013
PR1 – 200m Prof. 45m
PR2 – 200m Prof. 45m
PR3 – 300m Prof. 65m

MÉTODOS INDIRECTOS 
RESISTIVIDADE ELÉCTRICA
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PR1

PR2

PR3

N Resistividade (ohm.m)
2.5 - 3

3 - 10

10 - 20

20 - 50

50 - 100

> 100

• estado de saturação elevado no interior do aterro

• terrenos saturados até à cota 110 (base do aterro)

RESISTIVIDADE ELÉCTRICA
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2010 e 2014
PR4 – 500m Prof. 95m
PR5 – 200m Prof. 45m
PR6 – 200m Prof. 45m

6

2010

2014

MÉTODOS INDIRECTOS 
RESISTIVIDADE ELÉCTRICA
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profundidade e topografia do substrato ⇒ validação com métodos directos

MÉTODOS INDIRECTOS 
RESISTIVIDADE ELÉCTRICA
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profundidade e topografia do substrato ⇒ validação com métodos directos

-
=

=
• espessura máxima 50m
• base cotas 110 e 100

2010
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profundidade e topografia do substrato ⇒ validação com métodos directos

Substrato a cotas superiores 
⇒ espessura máxima 30m (e não 50)
⇒ metade do volume de resíduos estimado em 2010

2013

- =



⇒ Rotação

Trados convencionais (maciços)

Trados ocos

Com aletas

Com coroas e amostragem continua (amostrador duplo/triplo), 

sistema convencional / wireline

Ultrassons (com amostragem em solos/zonas tectonizadas)

Penetração

Percussão por cabo (trépano e/ou colher / limpadeira)

Abrasão/erosão (ar/água)

Destruição do 
terreno

amostragem 
continua

Destruição do 
terreno

MÉTODOS DIRECTOS 
SONDAGENS



• Torre manobra

• Trem de varas {tubos ≅ 1.5, 3 ou 6m, ocos (circulação fluido)}

• Coroas (diamantadas, carboneto tungsténio, denteadas) e 
calibrador

– Carboneto de tungsténio 

rochas menos duras (calcário)
solos duros bom avanço

– diamantadas

rochas duras (quartzito ou granito são)

• Amostrador (simples, duplo, triplo)

• Motor (imprime torque)

• Guincho

• Bomba de injecção de fluido (água)

MÉTODOS DIRECTOS 
SONDAGENS

Equipamento sondagem à rotação



MÉTODOS DIRECTOS 
SONDAGENS

- Condicionalismos -

Requisitos sondagens à rotação

– amostragem continua

– amostrador duplo ou triplo

– coroas diamantadas ou de tungsténio

– sem utilizar fluidos de circulação ⇒ manobras curtas (0,5-0,6m)

– profundidade furação inferior à cota da base do aterro (pelo menos 5m)

– furação diâmetro > NX (recuperação materiais brandos e heterogéneios)



MÉTODOS DIRECTOS 
SONDAGENS

- Condicionalismos -

Operação de recolha de resíduos



MÉTODOS DIRECTOS 
SONDAGENS

- Condicionalismos -

materiais abrasivos ou de dureza elevada (… metais - pavimentos - enrocamentos) 

⇒ temperaturas elevadas ⇒risco de fusão coroas ⇒ manobras curtas (0.5 a 0.6m)



MÉTODOS DIRECTOS 
AMOSTRAGEM

- Condicionalismos -

Composição heterogénea ⇒ classificação por observação macroscópica

Categorias de Resíduos 
1 Papel/ Cartão 
2 Plástico/embalagens 
3 Metais/embalagens metálicas (latas, conservas, parafusos, torneiras...) 
4 Têxteis 
5 Vidro 
6 Madeira 
7 RCD/ pedras /tijolo/cimento/aragamassas 
8 Solos/terras/finos 
9 Orgânicos / bio-resíduos e jardim  

10 Compósitos (embalagens leite (papel e metal), fraldas, pilhas, REE, filtros oficina....outros não 
incluídos nas restantes categorias) 



MÉTODOS DIRECTOS 
AMOSTRAGEM

- Condicionalismos -

Composição heterogénea = dificuldade recolha de amostra representativa

definição de estratos “homogéneos”
proporção das tipologias em cada estrato
recolha de amostra compósita nos estratos definidos

AE3AE4AE5



AMOSTRAGEM
- Condicionalismos -

Composição heterogénea = protocolo complexo - depende do objectivo (…)



…RECOMENDAÇÕES

• Perfis de resistividade eléctrica

configuração de Wenner com espaçamento 5m
na horizontal, ao longo das banquetas ou no topo 
remoção de arbustos de grande porte
afastados de caixas de drenagem (ou outras, metálicas) 
perfis cruzados
comprimento do perfil cerca de 5 x a profundidade de investigação

• Sondagens à rotação
carotadas
furação diâmetro > NX (recuperação materiais brandos e heterogéneios)
amostrador duplo ou triplo
coroas diamantadas ou de tungsténio
sem utilizar fluidos de circulação ⇒manobras curtas (0.5-0.6m)
furação acima da membrana de impermeabili. da fundação (pelo menos 5 m)
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