
 

III Congresso Internacional de Ciência, 
Tecnologia e Desenvolvimento 

 
20 a 22 de outubro de 2014 

 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 

 

 

 

EPE0486 
 

ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICO PARA 
IMPLANTAÇÃO DA REDE COLETORA DE CHORUME NO 

ATERRO MUNICIPAL DE PIQUETE-SP 
 
 
 

MARIELEN DA SILVA GONÇALVES 
DANIELA TURRINI JACOB 

LUCILA MARCONDES 
ALINE SOARES DA SILVA 

JOSÉ LAÉRCIO MIRANDA CAMARGO JUNIOR 
marielensg@gmail.com 

ENGENHARIA CIVIL NOTURNO 
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 

 
 

ORIENTADOR(A) 
FLAVIO PEDROSA DANTAS FILHO 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 



RESUMO 
 
 

O processo de globalização trouxe consigo diversas benesses, maior comodidade e praticidade 
na vida cotidiana, acesso facilitado a tecnologia e a informação, mas trouxe consigo um grande 
desafio a ser enfrentado pelas novas gerações, a produção de lixo em larga escala. A 
decomposição de todo o lixo produzido gera vários subprodutos, um dos mais tóxicos é o 
chorume, esse líquido resultante da decomposição, orgânica principalmente, é uma 
combinação aquosa de vários elementos formando uma solução fétida, e de tonalidade escura. 
Apesar da composição mudar de acordo com fatores como temperatura ambiente, parcela 
orgânica do lixo, pluviosidade, tipo de aterro e tipo de compactação do material, há consenso 
entre pesquisadores que o chorume é composto aproximadamente de 95% por água e 5% por 
lodo. O chorume descartado incorretamente traz graves prejuízos aos seres humanos, como a 
contaminação de reservatórios de água potável, proliferação de doenças e pode estar ligado ao 
aumento de pragas urbanas. Todos esses malefícios podem ser convertidos em benefícios se 
houver coleta e tratamento desse material. Com objetivo de tornar esse estudo aplicável 
adotaremos as condições do município de Piquete-SP, cidade paisagem, como é conhecida, 
com localização na Reserva Ambiental da Mantiqueira (latitude 22º36'49" sul, longitude 
45º10'34" oeste, altitude de 645 metros), a cerca de 60 km de Taubaté possui área territorial de 
176 km² e população de aproximadamente 14 mil habitantes gerando diariamente 4 toneladas 
de lixo que é descartado em valas sem o devido tratamento. Ao longo deste trabalho serão 
trabalhadas algumas alternativas para a correta disposição do lixo e captação do chorume. 
Podemos considerar que a solução deste problema ambiental se dá em duas etapas, a 
primeira etapa é a implantação de um sistema eficiente de impermeabilização e drenagem da 
solução aquosa, sendo a segunda etapa a destinação correta. Apesar do foco na coleta e 
drenagem do chorume, está sendo conduzido um estudo paralelo sobre o tratamento desse 
material coletado, onde o principal objetivo é tornar o chorume um material atóxico e gerador 
de renda para o administrador do aterro, são estudadas parcerias para essa segunda fase. No 
aterro sanitário de Piquete, o lixo recolhido pelo serviço municipal é disposto em valas que são 
abertas com máquinas retroescavadeiras, onde cada vala tem aproximadamente 7m x 3m x 3m 
totalizando 63 m3, o lixo depositado é compactado e coberto com terra, após o preenchimento 
da vala uma nova vala é aberta, onde o processo é repetido ciclicamente. A coleta dos 
resíduos líquidos no aterro de Piquete é extremamente importante já que o local é circundado 
por dois rios banhados por águas com grau de pureza classe 1 segundo a resolução do 
CONAMA 357/2005. Atualmente os rios Limeira e Sertão estão ameaçados já que a infiltração 
do chorume no solo ao longo dos anos favorece a contaminação das reservas subterrâneas de 
água. Como proposta de desenvolvimento serão trabalhados fatores como a instalação de 
mantas geotêxteis para a impermeabilização do solo. Essa é uma opção muito utilizada devido 
à vantagem de ser mais rápida que a impermeabilização com material cerâmico. Além das 
facilidades de implantação, o geotecido possui flexibilidade adaptando-se ao relevo e 
compensando movimentações do solo ao longo dos anos. Após a impermeabilização, será feito 
um sistema de drenagem com tubulação perfurada, onde com o auxílio da gravidade o 
chorume naturalmente vai se concentrar no fundo da vala passando para dentro da tubulação 
de drenagem e sendo conduzido ao tanque de tratamento, terminando assim a etapa de coleta. 
Ao longo do projeto desenvolvido será apresentado a implantação de um sistema simples 
porém eficaz e que possa contribuir para manutenção dos valiosos recursos hidrominerais dos 
habitantes de Piquete-SP. 


