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RESUMO:  O trabalho faz uma avaliação do impacto de alguns parâmetros na quantidade do fluxo, 

resultante do vazamento, através de defeitos simulados na geomembrana de um sistema de barreira 

composto, em quatro aterros sanitários brasileiros. Foi realizado um estudo paramétrico, no qual a 

configuração da barreira composta simula a geomembrana apresentando defeitos, com o objetivo de 

mostrar o aumento da carga hidráulica aplicada sobre a barreira impermeabilizante de fundo, devido 

à colocação de uma camada de proteção, constituída por solo de média a baixa permeabilidade. 

Observou-se que a carga hidráulica é praticamente proporcional a quantidade de fluxo. Além disto, 

foi constatado o benefício do uso do GCL, associado à camada de argila compactada, quanto à 

redução da quantidade de fluxo, quando se substituiu parte da camada de argila pelo geocomposto 

argiloso, GCL. 
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1    INTRODUÇÃO 

 

A má qualidade da instalação da geomembrana, 

assim como a deficiência do controle de 

qualidade da instalação desta, em obras nas 

quais se faz necessário uma barreira de proteção 

ambiental, tem prejudicado fortemente o meio 

ambiente. 

   Para mostrar o impacto que uma instalação 

não adequada da geomembrana pode ter, assim 

como o benefício do uso do GCL, este trabalho 

apresenta os resultados do cálculo da 

transferência por advecção através de algumas 

configurações de sistemas de barreira de fluxo 

compostas, instaladas como impermeabilização 

da base de aterros sanitários. 

   Foram estudados quatro aterros sanitários, 

avaliando-se dois parâmetros importantes no 

desempenho da barreira de fluxo ao longo do 

tempo. O primeiro foi a composição da barreira 

mineral, na qual parte da camada de argila foi 

substituída por um GCL. O segundo foi a carga 

hidráulica aplicada sobre o sistema da barreira 

impermeabilizante de fundo. Em alguns dos 

aterros analisados, neste estudo, constatou-se 

que foi colocada uma camada de proteção, de 

solo de média a baixa permeabilidade, sobre a 

geomembrana, que compõe a barreira 

impermeabilizante composta. 

   O impacto de uma carga hidráulica alta, no 

fluxo por advecção, foi simulado através de um 

estudo paramétrico, para uma configuração de 

barreira composta de uma camada mineral de 

argila compactada sob uma geomembrana 

apresentando defeitos, com o objetivo de 

mostrar que a camada de proteção de solo sobre 

a geomembrana resulta em aumento da mesma.  

   Neste estudo foi suposto que o sistema 

drenante, de material granular, instalado sobre a 

barreira composta teve um bom desempenho. 
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2    PRINCÍPIOS DOS CÁLCULOS 

EFETUADOS  

 

2.1  Princípios relativos ao modo de 

transferência 

 

A transferência de massa através de barreiras é 

baseada nos fenômenos de advecção e de 

difusão. Neste trabalho somente transferências 

por advecção foram consideradas. 

  Estudaram-se duas configurações: uma única 

barreira mineral, camada de argila compactada, 

e uma camada de argila de espessura reduzida, 

reforçada por um GCL, constituindo uma 

barreira composta. 

 

2.2  Quantificação do fluxo através de barreiras 

minerais  

 

O fluxo advectivo, Q, na barreira mineral é 

calculado seguindo a lei de Darcy: 

 

Q = ks is       (1)  

 

  Onde, ks é a permeabilidade equivalente em 

m/s e is é o gradiente hidráulico. 

  Assumiu-se que: (1) o fluxo é lamelar; (2) o 

solo da barreira é saturado; (3) o fluxo do 

líquido através da barreira é vertical, Rowe 

(1998), Touze-Foltz et al. (1999). 

   De acordo com o princípio da continuidade do 

fluxo, a permeabilidade equivalente, ks, 

correspondente ao GCL e a camada de argila é 

dada por Rowe (1998), Touze-Foltz et al. 

(1999):  
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   Onde, Hc é a espessura da camada de argila 

em m; HGCL é a espessura do GCL em m; kc é a 

permeabilidade da camada de argila em m/s. 

Quando a carga hidráulica, hw, é aplicada sobre 

a barreira composta, o gradiente hidráulico 

médio, is, através da barreira e do solo de apoio 

é dado por Rowe (1998): 
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2.3  Quantificação do fluxo através de barreiras 

compostas  

 

2.3.1 Defeitos na geomembrana  

 

Os tipos de defeitos na geomembrana 

considerados neste trabalho são os mesmos 

contemplados nos artigos de Giroud & Touze-

Foltz (2005), Touze-Foltz & Giroud (2003, 

2005) e Touze-Foltz e Barroso (2006):    (1) 

defeitos circulares localizados na área plana da 

geomembrana (perfurações); (2) defeitos de 

comprimento infinito localizados na área plana 

da geomembrana, tais como soldas com defeito, 

cortes e rasgos longos também chamados 

defeitos estreitos; (3) defeitos de qualquer 

forma, localizados nas dobras das ondulações 

(rugas) da geomembrana, resultando dobras 

defeituosas. 

 

2.3.2 Cálculo da quantidade de fluxo através dos 

defeitos da geomembrana 

 

A quantidade de fluxo através de um defeito da 

geomembrana depende do contato entre a 

geomembrana e o solo de apoio constituinte da 

barreira, como indicado por Brown et al. (1987). 

De acordo com estes autores, se o contato não é 

perfeito, quando o líquido migra através do 

defeito, há um espalhamento lateral através do 

espaço vazio existente entre a geomembrana e o 

solo de apoio, chamado interface. Este fluxo na 

interface cobre uma área, chamada área 

molhada. Finalmente, o líquido migra para 

dentro e através do solo da barreira como 

apresentado na Figura 1. A constatação destes 

autores mostra que quanto pior o contato, 

resultante de uma instalação inadequada da 



geomembrana, maior será o fluxo pelos defeitos 

que chegará à camada de argila compactada. 

Conforme a qualidade da instalação da 

geomembrana, duas condições de contato 

geomembrana-CCL (camada de argila 

compactada) são tipicamente consideradas: 

contato bom e não adequado. As condições de 

contato bom e não adequado foram inicialmente 

definidas por Giroud (1997), baseadas no 

conceito original de Giroud et al. (1989). A 

condição de contato excelente foi acrescentada a 

estes conceitos por Touze-Foltz & Giroud 

(2003). As definições destas condições de 

contato são apresentadas a seguir: 

 

 
Figura 1. Fluxo do vazamento através de uma barreira 

composta devido a um defeito circular na geomembrana, 

para uma carga hidráulica de líquido sobre a 

geomembrana 

 

 A condição de contato não adequado (CNA) 

corresponde a uma geomembrana que foi 

instalada com certo número de rugas (ondas), 

e/ou foi colocada em sobre um solo de baixa 

permeabilidade que não foi adequadamente 

compactado e não apresentava a superfície lisa, 

regular; 

 A condição de contato bom (CCB) 

corresponde a uma geomembrana que foi 

instalada com poucas rugas (ondas) na medida 

do possível, sobre um solo de baixa 

permeabilidade que foi compactado 

adequadamente e teve a superfície lisa e regular. 

Além disto, assume-se que há carga de 

compressão suficiente para manter a 

geomembrana em contato com a camada de solo 

de baixa permeabilidade, sob a mesma. 

Adicionalmente, Touze-Foltz & Barroso (2006) 

definiram com base em pesquisas realizadas em 

laboratório, uma condição de contato 

representativo do GCL colocado abaixo da 

geomembrana, chamada de condição de contato 

geomembrana-GCL (GM-GCL). 

   O fluxo através dos defeitos da geomembrana, 

em função das condições de contato é avaliado 

pelas equações (4) a (6): 

Lklog7155,03564,1log           (4): para 

condição de contato bom                            

Lklog7155,05618,0log            (5): para  

condição de contato não adequado              

Lklog7155,02322,2log         (6): para 

condição de contato geomembrana-GCL    

   Onde: θ é a transmissividade da interface em 

m²/s e kL é a permeabilidade do solo da barreira 

em contato com a geomembrana em m/s. 

   Percebe-se claramente através destas 

equações, que o contato entre geomembrana e 

GCL é melhor do que a argila em contato com a 

geomembrana. Isto é devido à capacidade de 

expansão da bentonita do GCL. 

 

2.3.3 Parâmetros genéricos adotados no cálculo 
 

Foi adotado uma densidade de 20 furos ou 

defeitos, por hectare, na geomembrana, com 

base em dados publicados por Touze-Foltz et al. 

(2008). A distribuição adotada para os defeitos 

inclui 15 furos circulares, 4 cortes e uma 

ruga/onda danificada. Pequenos defeitos 

correspondem a furos circulares de 10
-3

 m de 

diâmetro, cortes de 10
-3

 m de largura por 0,10 m 

de comprimento e ruga/onda de 0,15 m de 

largura por 10 m de comprimento. Defeitos 

grandes correspondem a furos circulares de 10
-2

 

m de diâmetro, cortes de 10
-2

 m de largura por 

0,30 m de comprimento e ruga/onda de 0,30 m 

de largura por 30 m de comprimento. Nos 

cálculos efetuados, o fluxo do vazamento no 

final dos defeitos longitudinais, assim como 

corte ou rugas foram levados em consideração. 

Pesquisa realizada por Touze-Foltz et al. (2008) 



constatou que esta configuração de defeitos 

explica o vazamento geralmente observado nos 

sistemas de detecção de vazamento 

intermediários de barreiras compostas duplas. 

Um resumo das dimensões dos defeitos para as 

várias configurações é dado na tabela 1. 

   No caso em que o GCL foi colocado sob a 

geomembrana, sua permeabilidade foi 

considerada igual a 5x10
-11

 m/s, que é usado na 

França como o valor máximo da permeabilidade 

de GCLs virgens (recém fabricados). A 

espessura adotada para o GCL foi de 0,01m. 

   Duas configurações de cálculo foram 

comparadas para todos os aterros: o caso onde 

há um metro de camada de argila como barreira 

mineral, e o caso onde uma camada de argila de 

0,50 m de espessura é reforçada por um GCL. A 

permeabilidade adotada da camada de argila foi 

baseada em resultados de ensaios de laboratório 

realizados para os aterros sanitários, que foram 

selecionados para este estudo. 

   A carga hidráulica aplicada sobre a barreira é 

da ordem de 0 a 1 m, no caso de barreira 

composta. Na realidade, foi observado que uma 

camada de solo com permeabilidade média a 

baixa tem sido usada sobre a barreira composta 

para proteger a geomembrana, antes da 

colocação da camada de drenagem granular. 

Neste caso, a carga hidráulica no topo da 

barreira composta será maior, podendo 

facilmente alcançar 1 m. A influência deste 

parâmetro no fluxo do vazamento é então 

estudada a seguir. 

 

3     RESULTADOS DOS CÁLCULOS 

 

Os cálculos foram realizados utilizando os 

valores da permeabilidade do solo da barreira de 

cada um dos quatro aterros sanitários estudados. 

Como o cálculo efetuado foi genérico, as 

espessuras adotadas das camadas de argila não 

representam necessariamente os valores reais 

desta camada em cada aterro. 

 

 

Tabela 1: Resumo dos parâmetros adotados para a 

distribuição de defeitos pequenos e grandes na 

geomembrana da barreira composta 

 
 

Furos 

(Defeitos) 

 

Diâme- 

tro 

(m) 

 

Largu- 

ra 

(m) 

 

Compri-

mento 

(m) 

Número 

de 

Defeitos 

por 

Hectare 

Defei- 

tos 

Peque- 

nos 

Furo 

Circular 

10-3   
15 

Cortes  10-3 0,10 4 

Ondas  0,15 10 1 

Defei- 

tos 

Gran- 

des 

Furo 

Circular 

10-3   
15 

Cortes  10-2 0,30 4 

Ondas  0,30 30 1 

 

 

   Todos os aterros foram revestidos com 

geomembrana de PEAD, de 2 mm de espessura, 

instalada sobre a barreira mineral. O gradiente 

hidráulico, nos quatro aterros, foi assumido 

sendo o mesmo nas duas configurações de 

barreira composta. 

   Para todos os aterros foram estudadas as duas 

configurações: (1) uma geomembrana de PEAD 

sobre uma única barreira mineral, camada de 

argila compactada de 1 m de espessura, e (2) 

uma geomembrana de PEAD sobre uma camada 

de argila de espessura 0,5 m, reforçada por um 

GCL, constituindo uma barreira composta. 

  

3.1  Aterro 1 

 

Permeabilidade do solo da barreira sob a 

geomembrana, determinada em laboratório: de 

1,43x10
-9

 m/s. Foi colocada sobre a 

geomembrana de PEAD a camada de proteção 

de argila compactada de 0,50 m de espessura. 

Esta configuração foi usada para avaliar o 

impacto do aumento da carga hidráulica no 

fluxo do vazamento através da barreira 

composta. 

   A tabela 2 apresenta o fluxo que passa através 

da barreira mineral para as duas configurações 

estudadas. Observa-se, que a configuração com 

a redução da espessura da camada de argila e 

reforço de GCL é equivalente a configuração na 



qual uma camada de argila de um metro de 

espessura é usada. 

 

Tabela 2. Fluxo obtido na camada de argila, 

representativa, sob a geomembrana do aterro 1, para as 
duas configurações da barreira mineral 

 
 Camada de     

1 m de argila 
sob a GM 

Camada de  0,5 m 

de argila + GCL 
sob a GM 

Fluxo (m
3
/s) 1,43x10

-9 9,28x10
-10 

 

3.1.1 Fluxo obtido na barreira composta 

 

 
Figura 2: Fluxo obtido na barreira composta em função da 

carga hidráulica, para as barreiras compostas estudadas e  

distribuição de defeitos pequenos na geomembrana, para o 

aterro 1 

 

As figuras 2 e 3 apresentam a evolução do fluxo 

na barreira composta para as configurações 

estudas, com defeitos pequenos e grandes na 

geomembrana, respectivamente. O fluxo obtido 

no caso da camada de argila de um metro de 

espessura é muito maior do que o obtido no caso 

da camada de argila de 0,50 m de espessura, 

com a mesma permeabilidade, reforçada com o 

GCL. Além disto, está claro nestas figuras, que 

exceto para pequenas cargas hidráulicas, o fluxo 

é quase proporcional a carga hidráulica.  

 

 
Figura 3. Fluxo obtido na barreira composta em função da 

carga hidráulica para as barreiras compostas estudadas e  

distribuição de defeitos grandes na geomembrana, para o 

aterro 1 
 

3.2  Aterro 2 

 

Permeabilidade do solo da barreira sob a 

geomembrana, determinada em laboratório: de 

1x10
-9

 m/s. Sobre a geomembrana foi projetada 

uma camada drenante de forma a assegurar que 

a carga hidráulica sobre a barreira composta não 

excedesse 0,30 m. 
   A tabela 3 apresenta o fluxo que passa através 

da barreira mineral para as duas configurações 

do sistema de barreira.  

 
Tabela 3. Fluxo obtido na camada de argila, 

representativa, sob a geomembrana do aterro 2, para as 

duas configurações da barreira mineral 

 
 Camada de     

1 m de argila 

sob a GM 

Camada de  0,5 m 
de argila + GCL 

sob a GM 

Fluxo (m
3
/s) 1x10

-9 7,29x10
-10 

 

   Pela figura 4 chega-se a conclusão similar ao 

aterro 1, em relação ao impacto da carga 

hidráulica no vazamento. Uma 

proporcionalidade do fluxo é observada, exceto 

para pequenas cargas hidráulicas. Os valores de 

fluxo obtidos no caso do aterro 2 são pouco 

menores do que os obtidos para o aterro 1, 

devido a colocação da camada drenante sobre a 

geomembrana, e consequentemente menor valor 

da carga hidráulica. 

 



 
 
Figura 4. Fluxo obtido na barreira composta em função da 

carga hidráulica para as barreiras compostas estudadas e  

distribuição de defeitos pequenos na geomembrana, para o 

aterro 2 

 

3.3  Aterro 3 

 

Permeabilidade do solo da barreira sob a 

geomembrana, determinada em laboratório: de 

10
-7 

m/s. 
   A tabela 4 apresenta o fluxo que passa através 

da barreira mineral para as duas configurações 

do sistema de barreira.  

   Pode-se observar na tabela 4, que no caso 

deste aterro, a configuração com uma redução 

da espessura da camada de argila reforçada com 

o GCL é muito melhor do que a configuração na 

qual uma camada de argila de um metro de 

espessura é usada, devido à maior 

permeabilidade da argila (a qual está próxima de 

um solo argilo-arenoso). 

   
Tabela 4. Fluxo obtido na camada de argila, 

representativa, sob a geomembrana do aterro 3 para as 

duas configurações da barreira mineral 

 
 Camada de     

1 m de argila 

sob a GM 

Camada de 0,5 m 
de argila + GCL 

sob a GM 

Fluxo (m
3
/s) 10

-7 2,49x10
-9 

    

   A figura 5 apresenta a evolução do fluxo na 

barreira composta para as configurações 

estudadas simulando defeitos pequenos na 

geomembrana. O vazamento obtido no caso da 

camada de argila de um metro de espessura é 

muito maior do que o obtido no caso da camada 

de argila de 0,50 m de espessura, com a mesma 

permeabilidade, reforçada pelo GCL. A 

diferença é muito maior do que nos aterros 

anteriores, onde a permeabilidade era muito 

menor. Conclusão similar, em relação aos 

aterros anteriores, pode ser dada em relação ao 

impacto da carga hidraúlica no vazamento. Uma 

proporcionalidade do vazamento em relação à 

carga hidráulica é observada (que não dá para 

ser observada na figura, uma vez que uma escala 

logarítmica teve que ser usada devido à grande 

diferença na permeabilidade equivalente entre 

os dois casos, exceto para pequenas cargas 

hidráulicas). 

 

 

Figura 5. Fluxo obtido na barreira composta em função da 

carga hidráulica para as barreiras compostas estudadas e  

distribuição de defeitos pequenos na geomembrana, para o 

aterro 3  

 

3.4  Aterro 4 

 

Permeabilidade do solo da barreira sob a 

geomembrana, determinada em laboratório: de 

10
-8 

m/s.  
   A tabela 5 apresenta o fluxo que passa através 

da barreira mineral para as duas configurações 

do sistema de barreira.  

A figura 6 apresenta o desenvolvimento do 

fluxo na barreira composta para as 

configurações estudadas, referentes a defeitos 

pequenos na geomembrana. Os resultados são 

muito similares àqueles obtidos para o aterro 3. 

 
 
 
 
 
 
 



Tabela 5. Fluxo obtido na camada de argila, 

representativa, sob a geomembrana do aterro 4 para as 

duas configurações da barreira mineral 

 
 Camada de     

1 m de argila 

sob a GM 

Camada de 0,5 m 

de argila + GCL 

sob a GM 

Fluxo (m
3
/s) 10

-8 2,04x10
-9 

 

 

 
 
Figura 6. Fluxo obtido na barreira composta em função da 

carga hidráulica para as barreiras compostas estudadas e 

distribuição de defeitos pequenos na geomembrana, para o 

aterro 4 

 

 

4     CONCLUSÕES 

 

   O estudo da carga hidráulica mostrou que esta 

deve ser reduzida, pois o fluxo que ocorre 

através dos defeitos da geomembrana é quase 

proporcional a mesma, evidenciando assim o 

efeito negativo da colocação da camada de solo 

sobre a geomembrana, no fundo, assim como a 

necessidade de um sistema de barreira de fluxo, 

com bom desempenho, na cobertura dos aterros 

sanitários. 

   A configuração onde a espessura da camada 

de argila é reduzida para 0,50 m e reforçada com 

um GCL fornece proteção equivalente quando 

comparada com uma camada de argila de um 

metro de espessura, para parâmetros 

representativos das argilas dos locais dos aterros 

estudados. 

   Como o valor do fluxo, é praticamente 

proporcional a carga hidráulica, é muito 

importante que esta se limite as recomendações 

internacionais, inclusive a brasileira, de 0,30 m, 

na barreira composta de fundo.  
   Assim sendo, os dois principais fatores, que 

causam o aumento da carga hidráulica sobre a 

barreira de fundo devem ser evitados e/ou 

minimizados: 
 Colocação da camada de proteção, constituida 

por solo de média a baixa permeabilidade 

sobre a barreira impermeabilizante de fundo, 

chamada de camada de proteção, a qual 

ocasiona a intensificação do vazamento 

através dos defeitos da geomembrana, 

podendo resultar grandes passivos ambientais 

para as empresas proprietárias de aterros. 
 Infiltrações devido à precipitação: Em regiões 

onde há grandes precipitações, a redução da 

carga hidráulica implica na instalação de uma 

cobertura impermeável no aterro sanitário.  
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