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RESUMO 

Na presente pesquisa estuda-se o comportamento geomecânico dos resíduos sólidos urbanos 

provenientes do Aterro Sanitário Metropolitano Oeste de Caucaia (ASMOC), onde foram 

realizados ensaios no solo de cobertura e no resíduo, de uma célula experimental de resíduos 

sólidos urbanos (RSU). Os ensaios de laboratório para caracterização das amostras de solo 

constou de análises granulometrica, massa específica, índices de consistência, compactação na 

Energia de Proctor Normal e Índice de Suporte Califórnia (ISC) e para a caracterização dos 

resíduos sólidos in situ foram realizados ensaios de composição de gravimétrica, umidade e 

peso específico. Em campo, foram desenvolvidos ensaios para determinação do teor de 

umidade natural, por meio do Speedy, do peso específico natural, através do frasco de areia, 

sondagens à percussão (SPT) e provas de carga direta. Para a avaliação da capacidade de 

carga do aterro de RSU realizou-se ainda uma sondagem à percussão (SPT) e provas de carga 

direta em uma porção do aterro de resíduo antigo no interior do ASMOC. Instalaram-se ainda  

marcos superficiais para o monitoramento dos recalques na célula experimental. Após a 

análise dos resultados avaliou-se o uso futuro da área em estudo como: fundação de pequenas 

edificações, subleito de pequenas vias de acesso e como área verde de parques recreativos. 

Com base nos resultados pode-se afirmar que é possível o uso da área de disposição de RSU 

como suporte de fundações de pequenas edificações, subleito de pequenas vias de acesso e 

área verde de parques recreativos, desde que os processos de biodegradação tenham sido 

cessados, os sistemas de drenagem de gases e de chorume estejam devidamente 

dimensionados e que o solo de cobertura esteja adequadamente compactado. 

Palavras–chave: Aterro Sanitário, Comportamento Geomecânico, Prova de Carga. 



 

 

ABSTRACT 

In this research we study the geomechanical behavior of municipal solid waste from the 

Metropolitan West Caucaia landfill (ASMOC) where tests were performed on the soil surface 

and on residue of an experimental cell of municipal solid waste (MSW). Laboratory tests for 

the soil samples characterization consisted of granulometric analyzes, density, consistency 

indices, compaction Energy Standard Proctor and Index Support California (ISC) and for the 

characterization of solid waste in situ tests were performed like composition of gravimetric, 

moisture and specific weight. In field, tests were developed to determine the natural moisture 

content, through Speedy, natural specific weight through sand flask, standard  penetration test 

(SPT) and plate load test.To evaluate the capacity of the MSW landfill, it was also held a 

standard  penetration test (SPT) and plate load tests on a portion of the former landfill waste 

inside the ASMOC. It was settled yet superficial landmarks for the settlements monitoring in 

the experimental cell. After analyzing the results, we evaluated the future use of the study area 

for instance the foundation of small buildings, subgrade small access roads or green area of 

playgrounds. Based on the results, it can be stated that it is possible to use the MSW disposal 

area as support from foundations of small buildings, subgrade small access roads and green 

area of playgrounds, since biodegradation processes have been terminated, drainage systems 

of gas and leachate are rightly designed and that the soil surface is properly compacted. 

Keywords: Landfill, geomechanical behavior, Plate load test. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contexto Geral 

Os aterros sanitários são considerados o método mais adequado de disposição 

final para os resíduos sólidos urbanos (RSU), por serem economicamente mais viáveis e 

ambientalmente mais seguros, devido ao fato de permitir o tratamento dos líquidos e gases 

gerados pela decomposição dos resíduos, garantir a proteção das águas superficiais e 

subsuperficiais, do solo, do ar e do próprio homem, além de apresentar aspectos visuais 

menos impactantes se comparados a outros métodos de disposição. 

 Os resíduos sólidos urbanos são caracterizados por apresentarem uma grande 

heterogeneidade dos seus constituintes. Na sua fase sólida, por exemplo, os RSU são 

constituídos por materiais inertes estáveis, com características semelhantes a de materiais 

geotécnicos convencionais. 

As principais propriedades mecânicas do RSU, resistência ao cisalhamento e 

compressibilidade, são bastante influenciadas pela composição e estado de alteração do 

resíduo, bem como pelo comportamento mecânico individual de cada componente.  

As características físicas e mecânicas dos RSU tais como: compressibilidade, 

umidade, peso específico, outras têm sido obtidas; em geral, empregando-se teorias e 

conceitos da Mecânica dos Solos. 

Com a realização deste trabalho pretende-se verificar a possibilidade do uso de 

uma área desativada de um aterro de RSU como suporte para fundações de pequenas 

edificações, subleito de pequenas estradas de acesso, área para recreação, área verde ou 

alguma pequena obra civil. 

1.2 Metodologia 

A metodologia adotada para a realização desta pesquisa tem como base a 

execução das seguintes etapas: escolha de um local para execução do estudo; execução de 

uma célula experimental de RSU; coleta de amostras deformadas de solo e de RSU; 

realização de ensaios de caracterização em solos e no RSU; realização de ensaios de campo 

(densidade in situ, standard penetration test (SPT), prova de carga e umidade); instalação e 
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monitoramento de marcos superficiais na célula de RSU; apresentação dos resultados; análise 

dos resultados. 

A escolha do local foi realizada considerando-se a necessidade de um aterro ainda 

em atividade, de forma a aproveitar os equipamentos utilizados na operação do aterro para a 

execução de uma célula experimental futura.  

A célula experimental está localizada em uma área do Aterro Sanitário 

Metropolitano Oeste de Caucaia (ASMOC) à 1,6 km da BR-020 em Caucaia/CE e dista 

aproximadamente 30 km do centro de Fortaleza pela BR- 020. O ASMOC começou a operar 

em 1991 recebendo resíduos de Caucaia, sendo que a partir de 1998 passou a receber os RSU 

coletados de Fortaleza, já que a área do antigo lixão do Jangurussu estava com sua capacidade de 

recebimento esgotada. 

Não havendo tempo disponível (em função do prazo da dissertação) para 

ocorrência de todos os processos de decomposição no RSU da célula experimental, optou-se 

pela realização de alguns ensaios de campo em um local dentro do ASMOC onde os resíduos 

já estariam depositados há um tempo longo o suficiente para que se possa usa-lo como 

representativo do futuro comportamento da célula experimental. 

1.3 Estrutura da Dissertação 

A presente dissertação foi estruturada em 5 capítulos. No capítulo 1 é apresentada 

uma introdução sobre o assunto abordado, a metodologia e a estrutura da dissertação. O 

capítulo 2 contém uma revisão bibliográfica dos diversos aspectos envolvidos no trabalho. O 

capítulo 3 é apresentado os materiais e métodos utilizados nas análises feitas no presente 

estudo. O capítulo 4 apresenta os resultados obtidos através dos ensaios. Finalmente, no 

capítulo 5, são apresentadas as conclusões inerentes ao assunto tratado nos capítulos 

anteriormente descritos, como também as sugestões para pesquisas futuras que venham a ser 

realizadas em continuidade a este trabalho. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Resíduos sólidos urbanos 

O crescimento populacional e o aumento nos níveis de renda da população de uma 

forma geral, provocam uma aceleração na geração de resíduos.  

Na realidade, este termo é bastante amplo, englobando, além dos materiais no 

estado sólido os materiais no estado semi-sólido, líquido e gases. 

Zanta e Ferreira (2003), definem resíduos sólidos urbanos como sendo os 

materiais resultantes das inúmeras atividades desenvolvidas em áreas com aglomerações 

humanas, abrangendo resíduos de varias origens, como residencial, comercial, de 

estabelecimentos de saúde, industriais, da limpeza pública (varrição, capina, poda e outros), 

da construção civil e, finalmente, os agrícolas. Bidone e Povinelli (1999), consideram que os 

resíduos sólidos urbanos compreendem, estritamente, os resíduos de origem residencial, 

comercial, de serviços de varrição, de feiras livres, de capinação e poda.  

Boscov (2008), define resíduo como qualquer matéria resultante de atividades 

industriais, domésticas, comerciais ou outras; ou, ainda, como produtos secundários em que 

não há demanda econômica e para os quais é necessária disposição.  

A diversidade dos materiais que formam os resíduos sólidos, por exemplo, couro, 

panos, trapos, borrachas dentre outros materiais, constituem-se componentes fibrosos, 

afetando diretamente o comportamento do maciço sanitário. 

A Tabela 1 mostra um arranjo típico de percentuais dos constituintes de 

constituição dos resíduos sólidos urbanos e suas principais características.   
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Tabela 1 - Porcentagens típicas e principais características dos componentes dos RSU 

 
          Fonte: Sowers (1973) 

Como podemos observar na Tabela 1 o maior percentual em peso é referente a 

papel, panos/trapos, resíduo orgânico e resíduos de poda. 

Os vazadouros a céu aberto (lixões) constituem o destino final dos resíduos 

sólidos em 50,8% dos municípios brasileiros, conforme revelou a PNSB - Pesquisa Nacional 

de Saneamento Básico, realizada pelo IBGE, em 2008 (Tabela 2). Embora este quadro venha 

se alterando nos últimos 20 anos, sobretudo nas Regiões Sudeste e Sul do País, tal situação se 

representa como um cenário de destinação reconhecidamente inadequado, que exige soluções 

urgentes e estruturais para o setor. Independente das soluções e/ou combinações de soluções a 

serem pactuadas, isso certamente irá requerer mudanças social, econômica e cultural. 

Tabela 2 - Destino final dos resíduos sólidos no Brasil, por unidades de destino dos resíduos do Brasil - 
1989/2008 

 
 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de 
Saneamento Básico (1989/2008). 

Material
Porcentagem 

em peso
Característica

Resíduos orgânicos
10 – 20

Úmido, fermenta e degrada rapidamente,
compressível, baixa resistência

Papel e pano/trapos 10 – 40 Seco a úmido, degrada, queima, compressível
Resíduos de poda 10 – 20 Úmido, fermenta, degrada, queima
Plásticos

1 – 2
Seco, compressível, resistente à degradação,
mas susceptível à queima

Instrumentos de metal 5 – 15 Seco, corrosível, triturável
Metal maciço 1 Seco, levemente corrosível, rígido
Borracha

5 – 10
Seco, elástico, pode ser queimado,
compressível, resistente à degradação

Vidro
5 – 15

Seco, triturável, compressível, resistente à
degradação

Madeira de demolição
0 – 5

Seco, triturável, compressível, degradável,
queima

Entulho
0 – 10

Úmido, triturável, erodível, resistente à
degradação

Cinzas e escória
0 – 5

Úmido, compressível, quimicamente ativo,
parcialmente solúvel

Vazadouro a céu aberto Aterro controlado Aterro sanitário

1989 88,2 9,6 1,1

2000 72,3 22,3 17,3

2008 50,8 22,5 27,7

Ano
Destino final dos resíduos sólidos (%)
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2.3.1 Compostagem 

A compostagem é um processo biológico que controla a decomposição de 

materiais orgânicos, com a finalidade de obter, um material estável, rico em húmus e 

nutrientes minerais, e que pode ser utilizado como adubo. 

O composto gerado neste processo ao mesmo tempo que melhora a estrutura e 

aduba o solo, pode ser utilizado para melhorar as propriedades do solo e como adubo, 

favorecendo a redução do uso de herbicidas . 

2.3.2 Incineração 

A incineração é um processo de redução da massa e volume dos resíduos através 

da combustão controlada. Países com pequena disponibilidade de área, como Japão, Suíça e 

Suécia, apresentam um grande número de incineradores e uma tendência acentuada de 

crescimento deste tipo de tratamento de RSU (IPT, 2010). 

Este processo é uma boa alternativa para países que apresentam dificuldades para 

viabilizar áreas para a implantação de aterros sanitários, porém apresenta desvantagens como:  

a) alto custo de instalação e operação;  

b) mão de obra qualificada para garantir a qualidade da operação;  

c) presença de materiais nos resíduos que geram compostos tóxicos e corrosivos. 

2.3.3 Lixões ou vazadouros 

Lixão é um tipo de destinação final onde os resíduos são lançados sobre o solo 

natural, sem qualquer medida de proteção ao meio ambiente ou à saúde pública, ou ainda, 

qualquer tipo de tratamento mecânico para redução de seu volume. 

Esta forma de disposição facilita a proliferação de vetores (moscas, ratos, 

mosquitos), geração de gases, odores fedidos e, principalmente, a contaminação do solo e das 

águas subterrâneas e superficiais, pela infiltração dos líquidos gerados na decomposição do 

RSU. 
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2.3.4 Aterros controlados 

Aterro controlado é uma forma de disposição de RSU mais adequada do ponto de 

vista sanitário em relações aos lixões. Nesta técnica há cobertura diária dos resíduos com solo, 

mas sem procedimentos de impermeabilização da base o que evita mau cheiro, proliferação de 

insetos e transitação de animais, no entanto não impede a contaminação do solo e das águas 

subterrâneas e acesso de catadores. 

Constitui uma técnica aceitável para municípios onde há pequena geração de 

resíduos e que não possuem equipamentos compactadores ou arrecadação suficiente para 

contratação de empresas especializadas na implantação e operação de aterros sanitários. Nas 

cidades do semiárido brasileiro, com características de baixa pluviosidade e baixo 

desenvolvimento econômico, a implantação deste método de disposição final está sendo 

muito estimulada. 

2.3.5 Aterros sanitários 

Trata-se de obras de engenharia nas quais os resíduos sólidos gerados nos centros 

urbanos são dispostos, respeitando-se as suas características peculiares e tomando-se todas as 

medidas cabíveis para que o solo, a água, o ar e as pessoas que vivem no seu entorno sofram 

menos impactado possível (NASCIMENTO, 2007). Atualmente é o principal método de 

disposição final dos RSU produzidos no Brasil. 

 A ABNT (1992) define aterro sanitário como sendo uma 

[...] técnica de disposição de resíduos sólidos no solo sem causar danos ou riscos à 
saúde publica e à segurança, minimizando os impactos ambientais, método este que 
utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos a menor área 
possível e reduzi-los ao menor volume permissível, cobrindo-os com uma camada 
de terra na conclusão de cada jornada de trabalho ou intervalos menores se 
necessário. 

Visando aproveitar melhor os espaços disponíveis a engenharia geotécnica, visa à 

construção de aterros sanitários com projetos cada vez mais ousados em relação à inclinação 

de taludes. 

O projeto de um aterro sanitário compreende um conjunto de componentes e 

técnicas operacionais, tais como: divisão em células, compactação dos resíduos, cobertura, 

sistema de impermeabilização do solo de fundação, sistema de coleta e drenagem de líquido e 
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2.4 Propriedades físicas dos RSU 

Dentre as principais propriedades abordadas na literatura, que caracterizam os 

resíduos sólidos urbanos dispostos em aterros sanitários destacam-se a composição, a 

distribuição do tamanho das partículas, teor de umidade, temperatura, produção de chorume, 

biodegradabilidade, produção de gases, peso específico in situ e permeabilidade. 

2.4.1 Composição 

A composição física ou gravimétrica é uma das características de maior influência 

nas propriedades geomecânicas dos RSU e define o percentual dos diversos componentes 

presentes no lixo. É expressa pelo percentual de cada componente em relação ao peso total da 

amostra. As composições gravimétricas dos resíduos sólidos urbanos são bem distintas, pois 

variam em função dos aspectos sociais, econômicos e hábitos culturais de cada população. 

Observa-se uma grande diferença na composição do lixo, principalmente quando o parâmetro 

avaliado é o grau de desenvolvimento econômico da região (OLIVEIRA, 2011). 

A fase sólida dos RSU é constituída por uma mistura de materiais de diferentes 

tipos, formas e dimensões, tais como, papel, plástico, tecidos, borracha, madeira, vidro, 

metais, entulho e outros. A composição dos RSU é extremamente heterogênea e dependente 

dos processos físico-químicos e de biodegradação atuantes. Carvalho (1999) apresenta dados 

compilados de alguns autores da composição dos RSU de diversas localidades (Tabela 3). 

Tabela 3 – Composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos de diferentes cidades do mundo 

 
Fonte: Carvalho (1999). 
 

Como observado na Tabela 3, o Brasil possui o maior índice de matéria orgânica 

se comparado com New York o que é ocasionado pelo maior grau de desenvolvimento da 

Bangkok Pekin Nairobi Hong New York Istanbul Atenas Cochabamba

Tailândia China Kenia kong USA Turquia Grecia Bolivia São Paulo Recife

Metal 1 1 3 3 5 2 4 1 5 2

Papel 25 5 12 3 22 10 19 2 14 15

Plástico 1 5 3 7 3 14 8

Borracha, couro
e madeira

7 1 7 3 6 4 1 7

Têxteis 3 10 3 3

Matéria org. 44 45 74 15 20 61 59 71 51 60

Vidro 1 1 4 10 6 1 2 1 1 2

Outros 19 46 2 22 46 14 5 21 5 13

Brasil

Cidade / País

Componetes
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região. O que se observa também comparando São Paulo e Recife, onde São Paulo possui 

menor teor de matéria orgânica, devido ser mais desenvolvido que Recife. 

2.4.2 Distribuição do tamanho das partículas 

Segundo Knochenmus et al. (1998), o tamanho dos constituintes pode variar entre 

partículas com dimensões de pedregulho até partículas com dimensões inferiores a 0,075mm. 

Existe, contudo, uma tendência no aumento da porcentagem da fração mais fina do RSU com 

o tempo, como resultado da biodegradação da matéria orgânica (MACHADO et al., 2005).    

2.4.3 Teor de umidade 

O teor de umidade do RSU é muito importante na velocidade de degradação dos 

materiais putrescíveis. Esta característica pode ser considerada, a que apresenta a maior 

influência de fatores no seu valor, tais como composição inicial dos RSU, condições 

climáticas locais (períodos chuvosos e de estiagem), operações de lançamento e disposição e 

capacidade e desempenho dos sistemas de drenagem interna dos líquidos gerados. O teor de 

umidade é um parâmetro essencial para estimar as velocidades de modificações biológicas e 

prever o potencial de geração de líquidos percolados e gases, além de indiretamente estar 

associada à geração de pressões neutras no interior do maciço. Não há ensaio normalizado 

específico para a determinação do teor de umidade dos RSU.  

O teor de umidade de resíduos sólidos (w) pode ser expresso em relação ao peso 

úmido (ww) Equação (1) ou ao peso seco (wd) Equação (2), ou seja: 

 

(1) 

 

(2) 

 

Onde: 
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2.4.6 Produção de chorume 

O chorume, também chamado de lixiviado ou percolado, é um líquido com grande 

quantidade de poluentes de coloração escura e de odor desagradável, encontrado normalmente 

no fundo das latas de lixo. Este chorume é o principal causador da contaminação dos rios e do 

lençol freático e é produzido na decomposição anaeróbia. 

Segundo Lauermann (2007), o chorume é formado a partir das reações físicas e 

químicas a que os materiais depositados estão sujeitos, e da ação de microorganismos na 

decomposição da matéria orgânica presente em elevada concentração nos resíduos sólidos 

urbanos (RSU). 

A composição do chorume está condicionada a uma série de fatores e sua 

composição química é variável, dependendo muito dos tipos de resíduos que são depositados 

no local. 

2.4.7 Produção de gases 

A produção de gases nos aterros sanitários é uma mistura complexa de diferentes 

gases gerados pela ação de microorganismos. 

Durante a degradação da matéria orgânica, confinada em aterros sanitários, gera-

se gás metano (CH4), gás carbônico (CO2) e outros gases em menor quantidade. A taxa de 

produção de gases é afetada pela composição dos resíduos e pela geometria do aterro, que 

influencia diretamente nas populações de bactérias, composição química, faixa térmica de 

condições físicas e ecossistemas biológicos co-existem simultaneamente. 

Johannessen (1999), descreve a geração de gases em aterros sanitários por meio 

de um diagrama composto por cinco fases como consta na Figura 5. 
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Tabela 4 - Coeficientes de permeabilidade para o RSU obtidos por diferentes métodos de ensaio 

 
Fonte: Carvalho (1999). 
 

Através da Tabela 4 observamos que a faixa de variação do coeficiente de  

permeabilidade é de 1 x 10-7 a 1x 10-3  o que corresponde a uma ampla faixa de variação. Os 

resíduos sólidos urbanos são de diferentes origens e os métodos de ensaios para determinação 

de sua permeabilidade foram diferentes. 

Peso

específico

(kN/m³)

Fungaroli et al. (1979) 1,1 - 4 1 x 10-5 – 2 x 10-4 Determinação em lisímetros

Koriates et al. (1983) 8,6 3,15 x 10-5 – 5,10 x 10-5 Ensaio de laboratório

Oweis & Khera (1986) 6,45 1 x 10-5 Estimativa de dados de campo

Oweis et al. (1990) 6,45 1 x 10-5 Ensai de bombeamento

9,4 – 14 1,5 x 10-6 Ensaio de campo com carga

variável

6,3 – 9,4 1,1 x 10-5 Ensaio em poço

Landva & Clark (1990) 10,1 – 14,4 1 x 10-5 – 4 x 10-4 Ensaio em poço

Gabr & Valero - 1 x 10-7 – 1 x 10-5 Ensaio de laboratório

Blengino et al. (1996) 9,0 – 11 3 x 10-7 – 3 x 10-6 Ensaio de campo em furos

profundos (30 – 40 m) e com

carga variável

Manassero et al. (1990) 8,0 - 10 1,5 x 10-5 – 2,6 x 10-4 Ensaio de bombeamento (15 –

20m de profundidade)

Beaven & Powrie (1995) 5 – 13 1 x 10-7 – 1 x 10-4 Ensaio de laboratório com

pressão conf. De 0 – 600 kPa

Brandi (1990) 11 – 14 7 x 10-6 – 2 x 10-6 Ensaio de campo com carga

(comp. Rolo) variável

13 – 16 5 x 10-6 – 3 x 10-7 Ensaio em poço

(comp. dinâmica)

Brandi (1994) 9 – 12 2 x 10-6 – 1 x 10-6 Ensaio de laboratório

9 – 12 5 x 10-4 – 3 x 10-5

(pré-tratado)

13 – 17 2 x 10-6 – 3 x 10-5

(muito compactado)

Jessberger (1984) RSU mist. com 1 x 10-8 – 1 x 10-3 Antes da comp. dinâmica

entulho 3 x 10-8 – 1 x 10-5 Depois da comp. dinâmica

(ensaio I)

Jessberger (1984) RSU mist. com 4 x 10-6 – 4 x 10-3 Antes da comp. dinâmica

entulho 1 x 10-7 – 1 x 10-4 Depois da comp. dinâmica

(ensaio II)

Santos et al. (1998) 14 – 19 1 x 10-7 Ensaio in situ em furo de

sondagem

Blengino et al. (1996) - 3 x 10-7 – 2,5 x 10-6 Ensaio in situ em furo de

sondagem

Referência
Coeficiente de 

permeabilidade (m/s)
Método de ensaio
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2.5 Propriedades mecânicas dos RSU 

2.5.1 Introdução 

As principais propriedades mecânicas do RSU são (resistência ao cisalhamento e 

a compressibilidade). Estas propriedades são bastante influenciadas pela composição e estado 

de alteração do resíduo, bem como pelo comportamento mecânico individual de cada 

componente.  

Materiais como plásticos, panos e trapos, couro, borrachas, e outros, constituem-

se os componentes fibrosos da massa de RSU, afetando diretamente o comportamento do 

maciço quanto à resistência ao cisalhamento, pois conferem valores elevados de “falsa 

coesão”. Já a presença de materiais inertes e dimensionalmente estáveis como entulhos e solo 

proporcionam ao RSU resistência ao atrito entre as partículas (CARDIM, 2008). 

Em geral, as propriedades mecânicas dos resíduos sólidos urbanos são avaliadas 

empregando os métodos convencionais de ensaios, de campo e laboratório, desenvolvidos na 

Mecânica dos Solos. 

A obtenção de parâmetros e a análise de estabilidade e deformabilidade dos 

aterros sanitários carecem de modelos e métodos específicos que sejam aplicados a estes 

materiais.  

2.5.2 Compressibilidade dos RSU 

A compressibilidade consiste na capacidade que um corpo ou substância tem 

de reduzir o seu volume quando se encontra submetido a pressões. 

Os resíduos sólidos urbanos depositados em aterros sanitários sofrem recalques 

consideráveis, gerando uma diminuição de volume e aumento da vida útil do aterro. 

A compressibilidade é de grande importância, muito utilizada para prever o 

comportamento dos aterros sanitários e sua deformabilidade. Através da compressibilidade 

pode-se avaliar a integridade dos seus componentes tais como camadas de cobertura final e 

sistemas de drenagem de líquido e gases, e possibilita observar o desempenho desses 

empreendimentos após o seu fechamento.  
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É importante mencionar que a maioria desses modelos é unidimensional. Liu et al. 

(2006) apresenta uma tabela com alguns modelos utilizados na previsão dos recalques dos 

aterros sanitários e seus respectivos pesquisadores (Tabela 5). 

Tabela 5 - Modelos para previsão dos recalques em aterros sanitários e seus respectivos autores. 

 
Fonte: Liu et al., (2006). 

Os modelos mais tradicionais consideram que os recalques ao longo do tempo 

podem ser divididos em algumas fases distintas como compressão inicial, compressão 

primária e compressão secundária. 

Na compressão inicial ou imediata, o recalque será associado às cargas externas 

provocando imediata redução dos vazios. Um exemplo dessa fase ocorre nos processos de 

operação dos aterros sanitários. 

Local de Ensaio Método de Medida Comentários Referência
Campo Retro-análise de Ruptura de Informações adequadas Koener & Soong (2000)

Taludes raramente disponíveis
Retro-análise de ensaios de Grandes deformações Singh & Murphy (1990),
corte em taludes observadas, mas sem Cowland et al. (1993),

apresentar ruptura Gotteland et al. (2002)
Retro-análise de taludes Mudando a composição dos
estáveis resíduos, as experiências

passadas não servem como
guia para futuros
desempenhos

Cisalhamento Direto in situ Dificuldade na execução e Por exemplo Jessberger &
resultados relacionados a Kockel (1993)
baixos níveis de tensão

SPT, CPT e Vane test Relação não muito clara
entre a resistência a
penetração e a resistência
ao cisalhamento do RSU

Laboratório Compressão Triaxial Amostras deformadas, não Jessberger (1994),
há a obtenção da resistência Grisolia et al. (1995)
de pico devido a compressão
e densificação da amostra

Cisalhamento Direto Requer equipamentos de
grande porte (1 x 1 x 1m),
amostras deformadas,
grandes deslocamentos para
mobilizar a resistência de
pico

Cisalhamento Simples Equipamentos de grande Kavazanjian et al. (1999)
porte, amostras deformadas,
informação útil do módulo de
rigidez cisalhante
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A estrutura do recalque referente à compressão inicial pode ser feita a partir da 

Equação (3) 

(3) 

Em que: 

hi - recalque correspondente à fase de compressão inicial 

H 0
- espessura inicial do maciço sanitário 

 - acréscimo de tensão vertical aplicada ao maciço 

E - módulo de elasticidade do maciço 

Na compressão primária, o recalque ocorre por dissipação da pressão neutra ou 

poro pressão nos vazios, geralmente 30 dias após aplicação das cargas. A compressão 

primária dos RSU pode ser estimada com auxilio da Equação (4) 

(4) 

 

Em que: 

hp - recalque correspondente à fase de compressão primária  

H 0
- espessura inicial do maciço sanitário 

CC
 - índice de compressão primária 

e0
- índice de vazios inicial 

 - acréscimo de tensão vertical aplicada ao maciço 

'0  -tensão vertical efetiva inicial  

'C C
- coeficiente de compressão primária 
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Na compressão secundária, os recalques secundários estão associados à 

combinação da compressão secundária mecânica, da ação físico-química e da 

degradação biológica. A compressão secundária é responsável pela maior parcela das 

deformações nos aterros sanitários, podendo durar décadas. O índice de compressão 

secundária (Cα) é proporcional ao índice de vazios inicial do resíduo e às condições 

favoráveis à degradação. Condições favoráveis à decomposição da matéria orgânica 

acarretam elevados valores do coeficiente de compressão secundária e, 

consequentemente, altas taxas de recalques. Permanecendo constantes os parâmetros 

relacionados à degradação dos resíduos, os recalques decorrentes da compressão 

secundária, podem ser previstos a partir da Equação (5). 

(5) 

 

Em que:

 

hs - recalque correspondente à fase de compressão secundária 

H 0
- espessura inicial do maciço sanitário 

C
 - índice de compressão secundária 

e0
- índice de vazios inicial 

t f
- instante no qual se quer conhecer o recalque 

t i
-instante no qual se determina a compressão primária 

'C 
- coeficiente de compressão secundária 

O recalque final é a soma das parcelas dos efeitos da compressão imediata, 

primária e secundária. Existe uma grande dificuldade no emprego desse modelo na previsão 

dos recalques de aterros sanitários, pois os parâmetros Cc, Cα e eo são difíceis de serem 

determinados, devido à grande heterogeneidade dos resíduos e à presença de materiais de 

grandes dimensões, necessitando equipamentos de ensaios de dimensões maiores que 
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contemplem esses aspectos particulares (MACHADO et al, 2005; SIMOES e CAMPOS, 

1998). 

2.5.2.2 Bioconsolidação 

Os aterros sanitários podem ser entendidos como verdadeiros e heterogêneos 

reatores biológicos. Apresentam como principais componentes de entrada e alimentação os 

resíduos sólidos e a água, e como principais elementos de saída os líquidos percolados e o 

biogás. 

Vários fatores podem influenciar na composição e no tempo de disposição dos 

RSU, como por exemplo, coleta dos resíduos, método de disposição, condições 

socioeconômicas, condições climáticas. A porcentagem de matéria orgânica presente na 

composição dos RSU é bastante elevada. Essa matéria orgânica biodegradável pode ser 

reduzida a componentes mais simples pela ação de microorganismos aeróbios e anaeróbios. 

Durante o processo aeróbio, o qual é relativamente curto, a matéria orgânica 

biodegradável reage com o oxigênio para formar dióxido de carbono, água, e outros 

subprodutos. 

O processo de biodegradação anaeróbio é influenciado por diversos fatores, como 

por exemplo: as próprias características do resíduo, seu teor de umidade, temperatura do 

meio, pH, disponibilidade de nutrientes e microorganismos. Portanto, a aceleração da 

biodegradação permitirá o desenvolvimento significativo dos recalques, influenciando na 

otimização do volume do maciço sanitário e, incrementando, o tempo de operação do aterro 

sanitário.  

O modelo proposto por Simões e Campos (2003) é um modelo simples 

unidimensional, no qual o recalque nos aterros de RSU é o resultado do comportamento 

mecânico e da degradação biológica. A componente mecânica é composta de um recalque 

imediato, correspondente à aplicação de cargas, resultando na redução da macroporosidade e 

drenagem de líquido e gases, e uma componente de longo prazo, associada à deformação lenta 

da estrutura do resíduo. A componente biológica resulta dos processos de decomposição das 

frações orgânicas no interior da massa de resíduos e é derivada da equação de geração de gás. 

A Equação (6 ) apresenta o modelo proposto. 
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(6) 

 

O modelo considera ainda as etapas de construção das diversas camadas do aterro, 

onde os seus parâmetros variam de acordo com as características dos resíduos de cada camada 

e do seu tempo de disposição. 

Carneiro et al (2011) menciona alguns métodos para a previsão do 

comportamento geomecânico dos RSU e os respectivos meios para obtenção desses 

parâmetros Tabela 6. 

Tabela 6 - Comportamento geomecânico dos RSU e os respectivos meios para obtenção desses parâmetros 

 
    Fonte: Carneiro et al,(2011). 

Método da resistência nula dos resíduos

Método da resistência total dos resíduos

ruptura por puncionamento         

ruptura generalizada

Método de comportamento elástico 

ruptura por puncionamento 

Método de Brown e Meyehorf (1969)

Modelo de SOWERS 

Modelo de YEN e SCANLON (1975) 

Modelo Visco Elástico 

Modelo de Edil et AL (1989, 1990) baseado em função de 
potência 

Modelo de Bjarngard e Edgers (1990)

Ling et AL (1998)

Modelo de Meruelo (1999) 
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No caso do ensaio SPT, não existem, atualmente, correlações entre o número de 

golpes NSPT e a resistência ao cisalhamento dos resíduos. A presença de obstáculos no maciço 

a ser ensaiado torna dificultosa a realização das investigações, assim como a análise dos 

resultados, devendo as propriedades resistentes ser confirmadas por outros métodos (por 

exemplo, ensaios laboratoriais), antes de sua utilização em projetos e trabalhos de pesquisa 

(KNOCHENMUS et al., 1998).  

A execução de ensaios convencionais de penetração do tipo sondagem à percussão 

(SPT) fica extremamente condicionada ao tipo de material.  

As principais dificuldades associadas à realização desse ensaio são: baixo 

rendimento da perfuração; dificuldades de extração dos tubos de revestimento; utilização de 

trado espiral com dentes para melhorar a remoção de material; necessidade de limpeza do 

furo; eventual necessidade de relocação do furo de sondagem, em decorrência da presença de 

materiais resistentes (ferro, concreto, etc), ou materiais que se fixem no amostrador (plástico, 

panos, etc) dificultando o ensaio, chegando, às vezes, a inviabilizá-lo naquele local. 

O ensaio SPT pode prever a resistência do solo em aterros utilizando alguns 

métodos de indicações semi-empíricas.  

O método de Meyerhof (1956) sugere a Equação (7) para se estimar a capacidade 

de suporte em solos granulares. 

(7) 

Onde,  

B é comprimento dado em ft, 

D é a profundidade em relação a superfície dado em ft, 

 qult corresponde a carga de ruptura dado em tsf   

Nspt representa o valor médio das resistências à penetração 

Para solos não drenados utiliza-se a hipótese de ϕ=0, Therzaghi e Peck (1967) 

sugeriram estimar a capacidade de suporte de fundações, contínuas e quadradas, sobre argilas, 

em função de Nspt, a partir das Equações (8) e (9). 
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adotadas, às faixas de aplicação de tensões normais, dentre outras causas. A Tabela 8 exibe 

uma revisão dos principais parâmetros encontrados na literatura. 

Tabela 8 - Parâmetros de resistência obtidos por ensaios de cisalhamento diretoem RSU in situ 

 
Fonte: Cardim (2008). 

2.5.3.2 Provas de carga direta e os RSU 

A prova de carga sobre placa se constitui, em um modelo reduzido de uma 

fundação superficial. Nasceu antes das conceituações da Mecânica dos Solos e foi uma das 

primeiras aplicações dos ensaios in situ, aplicada empiricamente na tentativa de obtenção de 

informações sobre o comportamento e determinação das propriedades de deformação e de 

ruptura do solo. Este tipo de ensaio tem sido utilizado em geotécnia não só especificamente 

em projeto de fundações, mas também no estudo do comportamento de pavimentos 

(DONATO, 2007). 

Há diversas formas de aplicação de carregamentos, em qualquer delas a forma de 

aplicação das cargas deve simular o mais fielmente possível o carregamento imposto pela 

edificação que será construída.  

Dessa forma, devido a elevada heterogeneidade e mudança de comportamento ao 

longo do tempo, a realização de prova de carga direta em aterro de resíduos sólidos urbanos 

(RSU) deve ser interpretada com bastante cautela. 

 c’ (kPa) Φ’ (º)

Richardson & 
Reynolds (1991)

Seção de cisalhamento (1,5m x 1,5m); 
peso específico do material em torno de 15 kN/m³; 
aplicação de tensão normal por blocos de concreto atingindo entre

10,0 18 – 43

Gotteland et al. (1995)

Seção de cisalhamento (1,0m x 1,0m); 
amostras deformadas e indeformadas; 
deslocamento máximo empregado de 35%

10,0 25

Whithiam et al. (1995)

Seção de cisalhamento (1,5m x 1,5m); amostras indeformadas e
 localizadas 1,5m abaixo da superfície do aterro; aplicação de tensão 
normal mediante pesos de concreto e madeira; tensão cisalhante obtida
 por tração de cabos de aço presos a uma retro-escavadeira.

10,0 30

Mazzucato et al (1999), 
citado por Fucale (2005)

Caixa de cisalhamento cilíndrica (d = 810mm e h = 440mm); amostras 
deformadas e indeformadas; aplicação de tensão normal por pistão 
(peso estático); peso específico do material de aproximadamente 7,0 kN/m³; 
verificação de tensão de pico para amostras indeformadas sob altas tensões 
normais.

22 – 24 17 – 18

Caicedo et al. (2002)
Caixa de cisalhamento cilíndrica (d = 900mm); amostras indeformadas e com 
1 ano de deposição; aplicação de tensão normal por macaco hidráulico; 
verificação de tensão de pico para 60mm de deslocamento relativo das caixas.

78 23

Parâmetros
Fonte Observações
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Cudmani (1994) realizou ensaios de provas de carga à compressão, utilizando 

placas circulares de diâmetro de 30, 45 e 60 cm e uma placa quadrada com lado igual a 40 cm 

(área equivalente à área da placa circular de diâmetro 45 cm). Utilizou dois pontos de 

medição de deslocamentos na placa de 30 cm e três pontos em cada uma das placas restantes, 

concluindo a respeito da adequabilidade e comportamento observado que o ensaio de placa 

demonstrou ser adequado ao estudo do comportamento de fundações superficiais assentes em 

solos residuais parcialmente saturados.  

A correta interpretação dos resultados exige a determinação da estratigrafia do 

solo no local, o conhecimento do mecanismo de ruptura, e a previsão de propriedades do 

material através de ensaios de campo e de laboratório convencionais. 

Décourt e Quaresma Filho (1996) propõem a prova de carga em mini placa. Trata-

se da utilização de um ensaio de placas com uma placa de diâmetro de 12,7 cm e com 

espessura de aproximadamente 1 cm, das quais cita-se:  

[...]III. Ficou claramente evidenciado que os resultados das provas de carga em mini 
placa são praticamente idênticos aos da placa de tamanho padrão, não obstante 
existirem relações de área e de diâmetro de 40,2 e 6,3 vezes, respectivamente. 

IV. Fica também evidenciada de forma bem clara a importância da interpretação 
estatística dos dados, pois as dispersões entre ensaios individuais de placas de 
mesmo tamanho são muitíssimo maiores do que as das médias dos ensaios em 
placas de tamanhos muito diferentes. 

V. Fica também mais uma vez evidenciada a exagerada importância que se tem dado 
ao “embutimento” da fundação no solo, que embora seis vezes maiores no caso das 
provas da Empresa “A” em relação a Empresa “B” nem por isso deixaram de 
conduzir à resultados sensivelmente iguais. 

Vários autores executaram ensaios de prova de carga para as mais diversas 

finalidades: 

Vendruscolo (1996) realizou ensaios de placa de 0,30 m de diâmetro sobre 

camadas de solo residual compactado e de solo tratado com cimento (teor de 5 % de cimento), 

ambas com 0,60m de espessura. Os resultados dos ensaios de placa sobre camadas de solo 

melhorado demonstraram que houve um aumento significativo da capacidade de suporte, 

além de uma redução considerável dos recalques, quando comparadas ao comportamento 

carga x recalque do solo natural (Cudmani, 1994). A análise do comportamento de fundações 



57 

 

superficiais assetes em solos estratificados, através de simulações numéricas, demonstrou ser 

eficiente na previsão do comportamento carga x recalque. 

Goulart et al. (2006) realizaram duas provas de carga direta com placas de 0,80 m 

a uma profundidade de 2 m em areia fina, com o objetivo de determinar o comportamento 

carga-recalque até tensões da ordem de duas vezes a tensão de trabalho definida pelo projeto 

original para fundações superficiais do tipo sapata. O estudo teve como objetivo realizar uma 

simulação por meio de análise numérica. 

Gusmão et al.(2011) visando diminuir os impactos ao meio ambiente causado por 

Resíduos da Construção Civil (RCC), propôs utilizar agregados reciclados de RCC como 

material de preenchimento em estacas de compactação para melhoramento de solos. Foram 

feitos ensaios de laboratório, composição gravimétrica, microscopia ótica, compactação e 

cisalhamento direto, visando obter o maior número possível de amostras representativas de 

RCC. Nos ensaios de campo foi executada malha experimental de compactação constituída 

por estacas de RCC e pó-de-pedra e sondagem a percussão do tipo Standard Penetration Test 

(SPT) em solo natural dentro da malha experimental de compactação e fora dela, o que 

permitiu a comparação de desempenho entre o material RCC e o pó-de-pedra. Por fim, 

realizou-se prova de carga sobre placa diretamente sobre estacas de RCC e pó-de- pedra. O 

referido ensaio permitiu analisar o comportamento do solo quando se relaciona tensão 

aplicada com recalque máximo obtido. E concluiu que o material RCC, tendo sido 

beneficiado e independentemente de sua constituição possuir elementos de obras em fase de 

estrutura, alvenaria, acabamento ou demolição, substitui satisfatoriamente o agregado natural 

na execução de estacas de compactação. 

Gouvêa (2002) realizou uma prova de carga em verdadeira grandeza de uma 

sapata quadrada rígida (1 m x 1m) em concreto armado a uma profundidade de 1,75m. A 

prova de carga se deu em um perfil coluvionar areno-argiloso. O autor observou que o retorno 

das deformações sofridas pelo solo foi muito pequeno, e, para carga de ruptura, considerou-se 

a carga de 474,0 kN como valor aceitável. 

Dalla Rosa e Thomé (2004) realizaram provas de carga sobre placas com 

diâmetros de 30, 60 e 90 cm numa profundidade de 80 cm. Observou-se que a ruptura do solo 

foi típica de ruptura por puncionamento, ou seja, houve o afundamento da placa no solo, para 

o qual não se observou movimentações externas à placa. 
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Os ensaios consolidados não-drenados (CU) realizados revelaram que as tensões 

seguem a mesma tendência geral do ensaio consolidados drenados CD, ou seja, aumentam 

continuamente com o acréscimo das deformações axiais. Observou-se também que a 

poropressão gerada durante a realização dos ensaios (CU) era tão elevada que em alguns 

casos obtinham-se baixos valores de tensão efetiva de confinamento. O resultado para amostra 

em umidade natural, segundo TTE (Trajetória de Tensões Efetivas), indicou Φ’ = 43º e c’ = 

33kPa, aproximadamente. 

Nascimento (2007) realizou em resíduos de diferentes idades, coletados no Aterro 

Metropolitano Centro, em Salvador, ensaios CD e CU de grandes dimensões (d = 50 cm e h = 

100cm). Os corpos de prova foram consolidados com tensões de confinamento efetivas de 50, 

100 e 200 kPa e a velocidade de cisalhamento foi de 0,8mm/min. Os valores de ângulo de 

atrito e coesão para deformação axial de 20%, obtidos nos ensaios CD e CU são mostrados na 

Tabela 9 e Tabela 10. 

Tabela 9 - Parâmetros de resistência (CD) das amostras de RSU com diferentes idades, sob deformação axial de 
20% 

 
   Fonte: Nascimento (2007). 
 

Tabela 10 - Parâmetros de resistência (CU) das amostras de RSU com diferentes idades, sob deformação axial de 
20% 

 
                              Fonte: Nascimento (2007). 

Comparando os resultados dos ensaios CD e CU, verifica-se um grande aumento 

dos valores de ângulo de atrito, e redução para os valores de coesão. 

c’ (kPa) Φ ’ (º)

25,8 27,1

4,6 34,9

Parâmetros
Idade da Amostra (anos)

0 (resíduo novo)

4

 c (kPa) Φ  (º)

Total 0 24,9

Efetiva 0 57,7

Total 0 29,3

Efetiva 0 66,0

Parâmetros
Trajetória

Idade da Amostra 
(anos)

0 (resíduo novo)
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Foram feitos ensaios em uma área mais antiga do aterro, devido  não haver tempo 

disponível para ocorrência de todos os processos de decomposição dos RSU da célula 

experimental, onde os resíduos já estariam depositados há um tempo longo o suficiente para 

que se possa usa-lo como representativo do futuro comportamento da célula experimental. 

Os marcos superficiais foram instalados na célula experimental para um 

monitoramento dos recalques na superfície da célula experimental ao longo do tempo.  

A apresentação e as análises dos resultados dos mencionados ensaios serão 

abordados no capítulo seguinte desta pesquisa. 

3.2 Local de estudo 

O ASMOC em 1991, quando iniciou suas atividades, recebia os resíduos sólidos 

urbanos (RSU) coletados apenas no município de Caucaia, e a partir de 1998, passou a ser o 

destino final dos RSU da cidade de Fortaleza. A área total do aterro equivale a 123,20 ha, 

sendo 78,47 ha destinados a disposição de resíduos; 32,15 ha de área de preservação 

ambiental; 7,04 ha de faixa de preservação de contorno; 3,19 ha de sistema viário interno e 

2,35 ha de administração, urbanização e estacionamento (SANTOS, 2012). 

O ASMOC recebe resíduos de origem doméstica, comercial, limpeza pública e 

industrial (Classe II conforme ABNT; 2004) e pública (até o ano de 2008, este aterro recebia 

os resíduos do serviço de saúde. Atualmente estes resíduos são incinerados pela empresa 

Marquise em Fortaleza). A quantidade de resíduos encaminhados ao ASMOC corresponde a 

aproximadamente 3600 t/dia (LINARD, 2010), que são descarregados, após pesagem, 

diretamente nas células, sem nenhum processo de triagem. Não é permitido o acesso de 

catadores na área do aterro. 

Em agosto de 2011, o ASMOC recebia 4.000 toneladas de RSU por dia, sendo 

aproximadamente 90% proveniente do Município de Fortaleza e 10% do Município de 

Caucaia. O aterro apresentava-se também, com 80% de sua capacidade (SANTOS, 2012). 

A escolha do Aterro Sanitário Metropolitano Oeste de Caucaia (ASMOC) como 

local do presente estudo partiu da necessidade de se utilizar um aterro ativo de forma a 

facilitar a futura construção de uma célula experimental. 
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Figura 41: Processo de extração das amostras do resíduo no 1º momento  

 
Fonte: Autora (2013). 

Após eliminação de dois grupos opostos, restaram 800 kg de resíduo, conforme 

ilustrado na Figura 42.  

Figura 42: Eliminação de grupos na extração das amostras do resíduo no 1º momento 

 
Fonte: Autora (2013). 

 

No segundo momento, a amostra de 800 kg foi subdividida em quatro grupos de 

200 kg como apresentado na Figura 43.  

  

Amostra02
400 kg

Amostra04
400 kg

Amostra03
400 kg

Amostra01
400 kg

1º Momento - (1600 kg)

Amostra04
400 kg

Amostra01
400 kg

1º Momento - (1600 kg)
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Figura 43: Processo de extração das amostras do resíduo no 2º momento 

 
Fonte: Autora (2013). 

 

Entre tais partes escolheu-se aleatoriamente uma para determinar a composição 

gravimétrica como ilustrado na Figura 44 e, caso não somasse 200 kg, tal peso era aferido 

através da escolha aleatória de resíduos dos demais grupos.  

Figura 44: Processo final de extração das amostras de resíduo no 2º momento 

 
Fonte: Autora (2013). 

Este procedimento foi repetido durante cinco vezes, sendo três amostras 

analisadas no mesmo dia do preenchimento da célula experimental e duas amostras no dia 

seguinte, sem reuso do material.  

3.5.2.2 Teor de umidade 

Conforme o IBAM (2001), o teor de umidade de um RSU representa a quantidade 

de água presente no lixo, medida em percentual do seu peso. 

Amostra02
200 kg

Amostra04
200 kg

Amostra03
200 kg

Amostra01
200 kg

2º momento - (800 kg)

Amostra01
200 kg

2º momento - (800 kg)
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Partindo do pressuposto que as atividades nestas células foram encerradas há 

bastante tempo e que as médias dos recalques após o fechamento foram na ordem de 0,02 m 

como pode ser observado da Figura 65 a Figura 63.  

  



                                                                    Figura 64: Localização dos marcos superficiais instalados pela operação do ASMOC

 
Fonte: ASMOC (2013) 

 

9
6
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Figura 65: Gráfico das cotas referentes aos marcos superficiais dos setores 1 a 5 

 
    Fonte: Autora (2013). 

 

Figura 66: Gráfico das cotas referentes aos marcos superficiais dos setores 9 e 10 

 
 Fonte: Autora (2013). 

 
Figura 67: Gráfico das cotas referentes aos marcos superficiais dos setores 11 a 14 

 
     Fonte: Autora (2013). 
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Conclui-se que as células citadas já se encontram com o recalque praticamente 

estabilizado, conforme comprovado em alguns marcos onde chegaram a serem medidos 

recalques de 0,00 m. 
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4  APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E ANÁLISES 

4.1 Ensaios de caracterização 

A seguir são apresentados os resultados dos ensaios em laboratório realizados nas 

amostras de solo e de resíduos sólidos urbanos da célula experimental, assim como os ensaios 

de campo realizados, em campo, no resíduo jovem da célula experimental e no resíduo velho 

de uma área inativa do Aterro Sanitário Metropolitano Oeste de Caucaia (ASMOC) 

4.1.1  Caracterização do solo de cobertura 

Para a caracterização geotécnica do solo de cobertura da célula experimental 

foram realizados ensaios laboratoriais e ensaios de campo. Com relação aos ensaios 

laboratoriais foram realizados análise granulométrica, densidade real dos grãos, índices de 

consistência, compactação e Índice de Suporte Califórnia (ISC). 

Os resultados da análise granulométrica, densidade real dos grãos, limites, 

compactação no solo de cobertura são apresentados na Tabela 16. 

Tabela 16 : Resultados dos ensaios laboratoriais realizados no solo de cobertura da célula experimental 

 
Fonte: Autora (2013). 

1 2
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1 1/2" 100 100
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Na   Figura 68 apresentam-se as curvas granulométricas das duas amostras 

de solo de cobertura da célula experimental. As amostras foram coletadas nas profundidades 

de 20 cm (amostra 1) e 70 cm (amostra 2) pois, o resíduo se encontra a 75 cm de 

profundidade. 

  Figura 68: Curvas granulométricas do solo de cobertura da célula experimental 
 

 
Fonte: Autora (2013). 

Através da   Figura 68 observam-se curvas bastante coincidentes, permitindo 

observar a semelhança das amostras de solo ensaiadas. 

A amostra 1 apresenta  11% de pedregulho, 29% de areia, 54% de silte e 6% de 

argila. Já a amostra 2 apresenta 6% de pedregulho 33 % de areia, 58% de silte e 3% de argila. 

De acordo com o Sistema de Classificação Unificado (SUCS) as duas amostras de solo 

correspondem ao tipo CL, que corresponde a uma argila de baixa compressibilidade. Pela 

classificação do Highway Research Board (HRB) as amostras de solo se enquadram no grupo 

A-4 equivalente a um solo siltoso. 

O SUCS indica que, apesar da maior porcentagem da fração silte, as amostras 

foram classificadas como argila. Tal fato pode ser atribuído a atividade da fração de argila 

contida nas amostras. A Equação (13) mostra uma expressão proposta por Skempton (1953) 

para a estimativa da atividade das argilas. 

 (13) 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

P
or

ce
n

ta
ge

m
 q

u
e 

p
as

sa

Diâmetro dos grãos (mm)

Amostra 1

Amostra 2

mm

IP
A

002,0%




101 

 

Onde:  

A: índice de atividade 

IP: índice de plasticidade 

%< 0,002mm: fração de argila (menor que 0,002mm) 

Tanto a amostra 1, quanto para a amostra 2, a atividade do solo ensaiado foi 

superior a 1,25, correspondendo a argila ativa, o que explica seu comportamento argiloso, 

pelo sistema do SUCS.  

A densidade real dos grãos (G) foi determinada pelo método do picnômetro por 

meio da realização de três ensaios, onde foram obtidos resultados em média de 2,69 para 

amostra 1 e 2,68 para amostra 2. De acordo com Terzaghi e Peck  (1967), valores típicos para 

os solos ficam em torno de 2,7 logo, os valores obtidos encontram-se na faixa de variação 

típica dos solos. 

A curva de compactação do solo de cobertura da célula experimental encontra-se 

na Figura 69 que indicou um peso específico aparente seco máximo (γsmax), 18,4 KN/m³, e 

umidade ótima do solo (wot) de 15,5 % para a energia do Proctor Normal. 

Figura 69 : Curva de compactação do solo de cobertura no Proctor Normal   

 
                     Fonte: Autora (2012). 
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Tabela 17 : Valores do ISC e teor de umidade dos  cp’s ensaiados do solo de cobertura  

 
Fonte: Autora (2012). 

Na Figura 71 apresenta-se a curva ISC x w obtida com a realização da penetração 

de cinco corpos de prova do solo de cobertura da célula de RSU.  

Figura 71 : Gráfico ISC  x teor de umidade para o solo de cobertura da célula experimental 

 
Fonte: Autora (2012). 

Observa-se que o ISC da amostra de solo foi de 4 %. Vale observar que o valor do 

ISC determinado foi o correspondente, na curva ISC x w, à umidade ótima do solo. 

A norma do DNIT (2009) indica que o valor de ISC é adequado para execução do 

corpo de um aterro rodoviário, por possuir um ISC ≥ 2% e expansão ≤ 4%, como pode ser 

verificado na Tabela 16. 

4.1.2 Caracterização dos ensaios realizados no RSU 

A caracterização dos RSU presentes na célula experimental estudada foi realizada 

por meio da determinação de sua composição gravimétrica, de sua umidade e do peso 

específico de campo. 

Na composição gravimétrica o percentual de cada componente do RSU é 

determinado em relação ao peso da amostra analisada. A Tabela 18 mostra a composição 

gravimétrica da amostra de RSU da célula experimental em análise. Vale mencionar que a 
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amostra de RSU coletada para determinação da composição gravimétrica inicialmente 

apresentava 1600 kg em seguida foi subdividida em quatro porções, posteriormente 800 kg 

foram retirados destas porções e finalmente subdividido em quatro outros grupos, de onde foi 

escolhido de forma aleatória 200 kg para a análise. 

Tabela 18: Composição gravimétrica do resíduo sólido 

 
Fonte: Autora (2012). 

Na Figura 72 apresenta-se a representação gráfica da composição gravimétrica. 

Figura 72 : Gráfico representativo da composição gravimétrica do resíduo destinado a célula experimental 

 
            Fonte: Autora (2013). 

A amostra de resíduo indicou a presença predominante de matéria orgânica e em 

menor quantidade foi encontrado borracha e alumínio. Este resultado está coerente com outros 

trabalhos citados na literatura, onde menciona que no Brasil a componente de maior fração 

nos resíduos sólidos urbanos é a matéria orgânica.  
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O elevado valor de matéria orgânica está relacionado ao grau de desenvolvimento 

da região, quanto mais desenvolvida é a região maior teor de produtos industrializados. 

O teor de matéria orgânica influencia na quantidade de organismos e animais 

dependentes da matéria orgânica, que lhe fornece energia e nutrientes para sua sobrevivência.  

A matéria orgânica do solo apresenta-se como um complexo sistema de 

substâncias carbônicas, cuja dinâmica é mantida pela contínua renovação de resíduos 

orgânicos de diversas naturezas e por uma constante transformação, sob ação de fatores 

edáficos, climáticos, biológicos, químicos e físicos, que por definição, são processos de 

estabilização do húmus em função de aspectos quantitativos e qualitativos detectados no 

ecosistema. 

Segundo IBAM (2001), o conhecimento detalhado sobre as características físicas 

dos RSU pode auxiliar na estimativa das quantidades de resíduos a coletar em cada região da 

cidade, dimensionamento dos veículos de coleta e estações de transferência, implementação 

de programas de coleta seletiva, etc. 

A porcentagem do RSU em análise é extremamente heterogênea e está 

relacionada com os aspectos sociais, econômicos e hábitos culturais da região geradora do 

resíduo.  

A determinação da umidade foi realizada em laboratório por meio de uma estufa 

tomando-se como temperatura máxima o valor de 60º C, onde as amostras permaneceram até 

seu peso atingir constância de massa. As leituras ocorreram diariamente e se estenderam por 

quatro dias. 

A Tabela 19 apresenta os teores de umidade e os respectivos períodos de leitura 

correspondente a cada amostra, esses resultados também estão representados em forma de 

gráfico (Figura 65). 
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A umidade correspondente ao RSU da amostra 1 foi de 32,80 % e da amostra 2 

foi 33,60 %,  com média de 33,20%, e para o ensaio de abril de 2013, da amostra 1 foi de 

20,56 % e da amostra 2 foi 23,06 %, com média de 21,81% ( Tabela 19). Santos (2012), 

realizou na mesma célula experimental em 2011 o ensaio de umidade, e a média encontrada 

para o resíduo foi de 37,7%. Pode-se observar que o teor de umidade diminui com o tempo, o 

que também foi verificado por Azevedo, 2003 (Figura 2).  

O teor de umidade do RSU, talvez seja a propriedade que apresente a maior 

quantidade de fatores que possam influenciar no seu valor, que depende, dentre outras coisas, 

da sua composição inicial, das condições climáticas locais, do processo de operação dos 

aterros, da taxa de decomposição biológica, da capacidade e funcionamento dos sistemas de 

coleta de líquidos percolados. Em um mesmo aterro sanitário o teor de umidade pode variar 

significativamente entre diferentes pontos. 

O peso específico do RSU da célula experimental, foi determinado em três 

momentos. Em 2011 foi determinado por meio dos dados do inicio da pesquisa, ano de 2011, 

referindo-se ao resíduo despejados na célula experimental com dimensões de 14 m x 14 m de 

comprimento e 4 m de profundidade que indicou um peso específico de 7 kN/m³. Em 2012, 

executou-se uma escavação, de 37 cm x 20 cm e profundidade de aproximadamente 25 cm, 

dentro da célula experimental, e o peso específico foi de 17 kN/m³. Posteriormente, no ano de 

2013 com uma escavação de 20 cm x 20 cm e profundidade de 17 cm obteve-se peso 

específico de 21,18 kN/m³. 

Os valores de peso especifico de 17 kN/m³ e 21,18 kN/m³ são referentes ao 

resíduo compactado, o que pode ter influenciado no valor, e também aterrados pois o ensaio 

foi executado após o fechamento da célula experimental, incluindo desse modo o peso do solo 

de cobertura.  

O peso específico aumenta com o tempo, como já relatado por Azevedo, (2003) e 

Silveira, (2004) (Figura 74). 
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Figura 75: Valores de umidade e peso específico na curva de compactação 

 
                        Fonte: Autora (2013). 

Como podem ser observados os pontos de umidade e peso específico in situ com 

relação ao peso especifico máximo e umidade ótima ficou na faixa de variação aceitável (±3). 

O grau de compactação no aterro foi de 84,2% de acordo com a Tabela 21, este 

valor, se encontra abaixo da faixa utilizada para aterro rodoviário que é de 95–100% pelo 

ensaio de Proctor Normal. 

Tabela 21: Faixa de variação do grau de compactação  

 
Fonte: Ricardo e Catalani (2007). 

4.2.1 Sondagem à Percussão (SPT) 

A Figura 76 mostra o momento da execução do ensaio de sondagem à percussão 

na célula experimental. O posicionamento do furo de sondagem no interior da área da célula 

pode ser visto na Figura 77. 
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Como se observa na Figura 85 não houve mudança significativa do índice de 

resistência das sondagens realizadas na célula experimental e no aterro antigo. 

Na sequência, foram determinadas as capacidades de cargas (qult) do solo de 

cobertura e do maciço sanitário de resíduos utilizando formulações semi-emprirícas com base 

no número de golpes de sondagens a percussão (SPT). Essa determinação foi realizada tanto 

para o conjunto solo e resíduo da célula experimental quanto para o local do aterro onde se 

encontra o resíduo mais antigo. 

As formulações utilizadas para as determinações de qult foram os métodos de 

Meyerhof (1956), De Mello (1967) e o Método Prático. Os cálculos feitos considerando-se 

que a camada de cobertura tem o comportamento de solo granular e que o maciço de RSU 

apresente comportamento fino, que equivale a considerar que a condição crítica do aterro, em 

termos de resistência, é a não drenada. 

Deve-se ressaltar ainda que a literatura afirma que o aterro quando jovem 

apresenta comportamento de solo granular, no entanto, com a geração de líquidos e gases 

apresenta comportamento crítico na condição não drenada. 

Nas Tabela 22 e Tabela 23 são apresentados os valores da tensão última (qult) 

estimadas para as duas situações mencionadas. Dessa forma, estimou-se valores para o solo de 

cobertura da célula experimental utilizando dois processos semi-empíricos e um método 

prático bastante utilizado no meio técnico brasileiro. A largura (B) da fundação utilizada no 

método de Meyerhof (1956) foi 30 cm referente à placa de mesmo diâmetro. E o número de 

golpes adotado para as determinações realizadas foi de 9, cujo valor foi obtido do gráfico da 

Figura 78. 

Tabela 22: Estimativas da qadm e qult do solo de cobertura da célula experimental por meio de sondagens a 
percussão (SPT) 

 
   Fonte: Autora (2013). 
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Tabela 23: Estimativas da qadm e qult para a condição não drenada do maciço de RSU da célula experimental por 

meio de sondagens a percussão (SPT) considerando o comportamento de um solo fino 

 
          Fonte: Autora (2013). 

Para as Tabela 22 e Tabela 23 observa-se que as estimativas foram bastantes 

próximas. Dessa forma, estima-se que a qult média do solo de cobertura seja de 320 kPa e que 

a capacidade de carga  (qult) no maciço do RSU seja de 432 kPa. 

Na Tabela 24 e Tabela 25 são apresentadas respectivamente as estimativas da 

tensão admissível do solo de cobertura e do RSU do aterro antigo, considerou-se que o solo 

de cobertura apresenta comportamento de solo granular e que o maciço de RSU apresente 

comportamento de solo fino, ou seja, não drenado. 

Tabela 24: Estimativas da qdm e qult para a condição drenada do solo de cobertura e do aterro antigo, por meio de 
sondagens à percussão (SPT) 

 
      Fonte: Autora (2013). 
 
 
Tabela 25: Estimativas da qadm e da qult no solo do maciço de RSU aterro antigo do aterro por meio de sondagens 

à percussão (SPT) 

 
          Fonte: Autora (2013). 
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Os métodos De Mello (1967) e o Método Prático proporcionam estimativas da 

tensão admissível (qadm) e o método de Meyerhof e Terzaghi e Peck proporcionam valores da 

tensão última (qult), os valores da tensão admissível (qadm) foram multiplicados por um fator 

de segurança (FS) de três para o estabelecimento da tensão última (qult). Para o aterro antigo, 

adotou-se o NSPT
 de 8 golpes para o solo de cobertura e NSPT de 10 golpes para o maciço de 

RSU. 

Comparando-se a qult do solo de cobertura com a do maciço de RSU observa-se 

que, assim como na célula experimental, os valores estimados foram bastante próximos. 

 A Figura 86 mostra um gráfico comparativo entre a tensão última (qult) do solo de 

cobertura da célula experimental e do aterro antigo. E a Figura 87 mostra a comparação da qult 

do maciço de RSU da célula experimental e do aterro antigo. 

Figura 86: Comparação das estimativas de qult dos solos de cobertira da célula experimental e do aterro antigo a 
partir de sondagens à percussão 

 
                        Fonte: Autora (2013). 
 
Figura 87:  Comparação das estimativas de qult do maciço de resíduo da célula experimental e do aterro antigo a 

partir de sondagens à percussão 

 
Fonte: Autora (2013). 
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As qult calculadas no solo de cobertura e nos resíduos da célula experimental e do 

aterro antigo por meio de cada método para o respectivo aterro não variaram muito. 

Mostrando a similaridade dos métodos. A maior qult no solo de cobertura ocorre na célula 

experimental, provavelmente ocasionada pelo tipo de solo e a maior qult no maciço de resíduo 

ocorre no aterro antigo. 

Na Figura 88 apresenta-se um gráfico um gráfico comparativo entre as médias das 

tensões últimas (qult) estimadas dos solos de cobertura do maciço de RSU tanto para a célula 

experimental como para o aterro antigo.  

Figura 88: Comparação entre as médias das qult estimadas para o solo de cobertura e maciço de RSU na célula 
experimental e do aterro antigo a partir de sondagens à percussão (SPT) 

 
                                     Fonte: Autora (2013). 

Através dos valores médios das tensões últimas verificou-se que os métodos mais 

indicado para a análise no solo de cobertura e para o resíduo são respectivamente, De Mello 

(1967) e Terzaghi e Peck (1967), pois ambos diferem pouco da média. 

Vale observar que as estimativas realizadas pelo método de De Mello (1967) 

apresentou valor da qult mais próximo da média para o solo de cobertura e para o maciço de 

RSU. 

4.2.2 Prova de Carga Direta 

A forma mais precisa para a previsão do comportamento geotécnico, em termos 

de resistência e deformabilidade, é obtida a partir da realização de prova de carga direta. 
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Com base na situação de prova de carga direta com tamanho equivalente, 

representaria de fato a solicitação imposta pela fundação, já que o bulbo de tensão da futura 

fundação é aproximadamente correspondente às placas usadas na prova de carga direta. 

Ambos os bulbos, da fundação futura e da prova de carga, estarão imersos no solo 

de cobertura. Vale lembrar que o comportamento do solo não estaria influenciado pela 

biodegradação do resíduo na qual se apoia como pode ser observado na Figura 89, cuja 

determinação foi efetuada a partir da teoria da elasticidade para uma superfície flexível e 

circular. 

Figura 89: Gráfico representativo dos acréscimos externos  
 

 
                                   Fonte: Autora (2013). 

Na Figura 89 observa-se que as tensões diminuem com a profundidade. Tanto 

para a célula experimental como para o aterro antigo, o resíduo se localiza abaixo de 0,75 m 

de profundidade indicando que as tensões neste ponto serão muito pequenas, de forma que as 

tensões externas transmitidas pela base da placa não atingem de forma significativa o maciço 

de RSU. 

Na Figura 90 mostra-se a curva pressão x recalque obtida com a realização do 

ensaio de prova de carga direta na célula experimental utilizando a placa de 30 cm de 

diâmetro. 

  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 20 40 60 80 100

P
ro
fu
n
d
id
ad

e 
(m

)

Tensão (kPa)



119 

 

Figura 90:  Prova de carga direta utilizando a placa de 30 cm de diâmetro na célula experimental a) Curva 
pressão x recalque b) Resumo das medidas  

        
Fonte: Autora (2013). 

Através da Figura 90 observa-se que a máxima tensão aplicada na prova de carga 

foi de 800 kPa, o máximo recalque obtido foi de apenas 2,03 mm. E o recalque residual foi de 

1,36 mm. Observa-se ainda uma relação bastante linear entre a pressão aplicada e o recalque 

da placa ao longo de toda curva. 

Na Figura 91 e Figura 88 mostram-se a curva pressão x recalque obtidas com a 

realização dos ensaios de prova de carga direta no aterro antigo utilizando as placa de 30 e 50 

cm de diâmetro, respectivamente. 

Figura 91: Prova de carga direta utilizando a placa de 30 cm de diâmetro no aterro antigo a)Curva pressão x 
recalque b) Resumo das medidas  

         
            Fonte: Autora (2013). 
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Figura 92: Prova de carga direta utilizando a placa de 50 cm de diâmetro no aterro antigo a)Curva pressão x 
recalque b) Resumo das medidas  

          
            Fonte: Autora (2013). 

 

Pode-se observar na Figura 91 que a máxima tensão aplicada foi de 500 kPa e o 

máximo recalque obtido foi de apenas 3,54 mm. Já o recalque residual obtido foi de 2,20 mm. 

Na Figura 88 a máxima tensão aplicada foi de 460 kPa e o máximo recalque obtido foi de 

5,12 mm. Já o recalque residual obtido foi de 3,84 mm.  

Na Figura 93 comparam-se as curvas pressão x recalque no aterro antigo 

utilizando a placa de 30 e 50 cm de diâmetro. 

Figura 93: Gráfico comparativo entre as placas de 30 e 50 cm de diâmetro no aterro antigo 

 
                          Fonte: Autora (2013). 

Observa-se que na placa de maior tamanho ocorrem recalques maiores devido ao 

bulbo de tensões dessa atingirem maiores profundidades. 
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Na sequência foram determinadas as capacidades de carga (qult), tanto na célula 

experimental como no aterro antigo a partir das provas de carga realizadas. Para isso, 

utilizaram-se os métodos da NBR (6122/10) e de Van der Veen (1953). 

Na Figura 94 apresenta-se a utilização do método da NBR (6122/10) para 

determinação da capacidade de carga da célula experimental. 

Figura 94: Gráfico pressão x recalque utilizando o método da NBR (6122/10) na placa de 30 cm 

 
                                Fonte: Autora (2013). 

Como pode ser observado na Figura 94 não houve interseção da curva da célula 

experimental com a reta do método, não sendo possível a determinação da capacidade de 

carga pelo referido método. Atribui-se o ocorrido ao fato da prova de carga não ter 

conseguido romper o solo, confirmando a inadequação do método para provas de cargas que 

não tenham, sido levadas até a ruptura. 

Na sequência utilizou-se o método de Van der Veen para determinação da 

capacidade de carga para a célula experimental. No entanto devido à elevada linearidade da 

curva pressão x recalque observada na Figura 90, a utilização do método não permitiu a 

extrapolação adequada da capacidade de carga, de forma que o valor estimado com a 

utilização do método apresentou uma ordem de grandeza completamente incompatível com os 

resultados esperados. 

Assim como para a célula experimental, a utilização do método da NBR 

(6122/10) não permitiu a determinação da qult. Em ambas as placas utilizadas nos ensaios não 

foi possível a determinação da capacidade de carga, pois os níveis de deformação obtido nos 

ensaios com as duas placas foi muito reduzido não configurando, portanto, a ruptura do solo. 
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No gráfico da Figura 96 é feita uma comparação dos valores obtidos no ensaio de 

prova de carga e a partir da extrapolação pelo método de Van der Veen. Esses valores são 

colocados no gráfico para uma comparação do comportamento entre as curvas. Onde, uma 

maior aproximação das curvas indica que o método representou bem o que ocorreu em 

campo. Observamos que para uma pressão de 200 kPa pelo método de Van der Veen obteve-

se um recalque de 1 mm, a mesma pressão no ensaio de prova de carga foi obtida somente 

para um recalque de 4 mm, o que demonstra que este método não representa o que ocorreu no 

campo.  

Devido a impossibilidade da determinação da capacidade de carga em todas as 

placas com a utilização do método de Van der Veen, utilizou-se alguns outros métodos 

disponíveis na literatura para a determinação da capacidade de carga (Tabela 26). 

Tabela 26: Métodos adicionalmente  utilizados para determinação da capacidade de carga 

 
  Fonte: Autora (2013). 
 

Na Tabela 26 é possível observar que a única placa que foi possível a aplicação de 

alguns dos métodos selecionados para a determinação da capacidade de carga foi novamente a 

placa de 30 cm do aterro antigo, provavelmente por apresentar uma forma mais curva, o que 

não é observado nas outras placas. Nas Figura 97, Figura 94 e Figura 95 pode-se observar, 

respectivamente, as determinações da qult pela utilização dos métodos da Carga Crítica, Chin e 

Mazurkiewicz. 

Para o método de Carga Crítica obteve-se uma pressão de ruptura da ordem de 

330 kPa para a placa de 30 cm no aterro antigo. 

  

Davisson Não Aplicado Não Aplicado Não Aplicado

Chin Não Aplicado Aplicado Não Aplicado

De Beer Não Aplicado Não Aplicado Não Aplicado

80% de Brinch Não Aplicado Não Aplicado Não Aplicado

Mazurkiewicz Não Aplicado Aplicado Não Aplicado

Carga Crítica Não Aplicado  Aplicado Não Aplicado

Norma Inglesa Não Aplicado Não Aplicado Não Aplicado
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Figura 100: Comparação entre as qult do aterro antigo a partir da prova de carga com a placa de  
30 cm 

 
  Fonte: Autora (2013). 

Observa-se que as estimativas da qult para o aterro antigo a partir da prova de 

carga realizada com a placa de 30 cm apresentam valores bastante próximos quando 

realizadas a partir dos metódos de Van der Veen e da Carga Crítica. Na média o valor 

estimado de qult por esses métodos foi de 340 kPa. Por outro lado, as estimativas pelos 

métodos de Mazurkiewicz e Chin foram bastantes superiores e próximos. Neste caso, a 

capacidade de carga média foi estimada em 1007 kPa. A favor da segurança adotou-se para a 

capacidade de carga do aterro antigo, a partir da prova de carga realizada com a placa de 30 

cm de diâmetro , o valor de 340 kPa. 

Devido a impossibilidade de estimar a qult da célula experimental a partir da 

utilização dos métodos da NBR 6122/10, Van der Veen e os demais métodos constantes na 

Tabela 26, a capacidade de carga (qult) da célula experimental foi estimada a partir da 

limitação dos recalques. Sendo assim, determinou-se com a utilização da Equação (15), o 

recalque (wB) que a placa de 30 cm de diâmetro realizada na célula experimental deveria 

apresentar para que a suposta fundação corrida de cerca de 50 cm de lado, apresentasse um 

recalque admissível, de 8 mm, ou seja, cerca de um terço do valor máximo usualmente 

utilizado para caracterizar a ruptura convencional de fundações superficiais de edifícios em 

solos arenosos. 

(15) 
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wb – recalque placa da prova de carga  

B - menor dimensão da sapata corrida 

b - diâmetro da placa 

IsB -  coeficiente de forma da fundação 

Isb - coeficiente de forma da placa 

Como o wB é igual a 8 mm, B é 0,50 m, b é 0,30 m, IsB vale 2,0 e Isb vale 0,79, 

estima-se que o recalque (wb) que a placa deva apresentar seja de 1,9 m. Colocando este valor 

na curva da Figura 90, estima-se que a qult da célula experimental, seja de 750 kPa. 

4.2.3 Comparação da Capacidade de Carga por meio de Sondagem a Percussão (SPT) e 

Prova de Carga Direta 

Não foi possível a realização de prova de carga direta propriamente nos resíduos 

dos aterros antigo e novo (célula experimental). Sendo assim, as avaliações e comparações da 

capacidade de carga (qult) apresentadas a partir das provas de carga se referem à solicitação 

dos aterros (célula e topo) no topo do solo de cobertura. A partir das sondagens à percussão 

(SPT) realizadas estimou-se que a capacidade de carga (qult) do maciço de RSU da célula 

experimental é de 432 kPa e do solo de cobertura de 320 kPa. Já para o aterro antigo, a 

capacidade de carga (qult) do maciço de RSU foi de 480 kPa e do solo de cobertura de 285 

Kpa. 

Comparando a qult do maciço de RSU da célula experimental estimada a partir de 

sondagens à percussão (SPT), verificou-se que houve uma elevação no valor da qult com 

aumento da idade do aterro. 

Considerando-se que não haja influência da idade na qult do solo de cobertura, 

observou-se que o solo de cobertura do aterro antigo apresenta menor resistência que o da 

célula experimental. 

Comparando os valores de capacidade de carga dos resíduos do aterro antigo e da 

célula experimental com as tensões transmitidas pelo carregamento externo hipotético da 

Figura 89, observou-se que a partir de 75 cm de profundidade ocorre a transmissão de apenas 
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cerca de 10 kPa de tensão externa aplicada. Dividindo-se a capacidade de carga do resíduo da 

célula experimental pelo acréscimo de tensão gerado pelo carregamento externo hipotético 

observou-se uma relação de cerca de 4,3 vezes. Procedendo-se da mesma forma para o aterro 

antigo esta relação aumenta para 4,8 vezes. Em qualquer um dos casos observa-se um elevado 

distanciamento entre as pressões externas aplicadas e as capacidades de carga da célula 

experimental e do aterro antigo podendo-se, preliminarmente, concluir que para o caso em 

estudo não há risco de ruptura dos aterros antigo e da célula experimental. 

Comparando-se agora as capacidades de carga estimadas por meio de ensaios de 

prova de carga e pelas sondagens à percussão, ambos realizados no solo de cobertura da 

célula experimental, observou-se que a qult estimada por meio do ensaio de sondagem a 

percussão (SPT) foi de 320 kPa. A qult do mesmo solo de cobertura estimado a partir do ensaio 

de prova de carga foi de 2250 kPa. Comparando as mencionadas estimativas observa-se uma 

acentuada variação dos valores que é atribuída a sucção devido à baixa umidade de 

compactação do solo conforme foi observado na Figura 75, já que a perfuração do solo foi 

realizada na sondagem a percussão (SPT) com a introdução de água para facilitar a escavação 

a trado. Além disso, as formas de aplicação de cargas nos dois ensaios são bastante diferentes, 

que obviamente, pode conduzir a resultados distintos.  

Realizando uma comparação entre os valores de capacidade de carga no solo de 

cobertura da célula experimental com as tensões transmitidas pelo carregamento externo 

hipotético da Figura 89 foi verificada uma relação de 3,2 vezes para a qult por meio da 

sondagem a percussão e de 22,55 vezes para a qult por meio da prova de carga. Com relação ao 

fator de segurança adota-se a pressão de 320 kPa logo, o fator de segurança será de 3,2 valor 

favorável a segurança. 

Comparando a capacidade de carga do solo de cobertura do aterro antigo estimada 

por meio do ensaio de prova de carga e pela sondagem à percussão observa-se que a qult, 

estimada por meio da sondagem à percussão foi ligeiramente superior à qult estimada por meio 

do ensaio de prova de carga, que foi de 340 kPa. Ao contrário do que ocorreu na célula 

experimental, houve uma redução da qult quando ela foi estimada pela prova de carga. A esse 

resultado atribuiu-se o aumento da umidade, pela ocorrência dos processos de biodegradação, 

que reduziu a sucção e, portanto sua qult. 
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Realizando uma comparação entre os valores de capacidade de carga no solo de 

cobertura do aterro antigo com as tensões transmitidas pelo carregamento externo hipotético 

da Figura 89 foi verificada uma relação de 2,85 vezes para a qult por meio da sondagem à 

percussão e de 3,4 vezes para a qult por meio da prova de carga. 

4.3 Avaliação do uso da área em estudo 

É importante após terminar a vida útil do aterro realizar estudos para que seja 

avaliada a utilização futura da área. Desta maneira, serão apresentadas algumas possíveis 

utilizações da área de um aterro sanitário desativado. 

4.3.1 Avaliação de uso como fundação de pequenas edificações 

Foi verificado que o solo de cobertura utilizado para fechamento da célula 

experimental não se encontra em condições adequadas de compactação. Pela Figura 75, 

observa-se que o solo de cobertura encontra-se com a energia inferior a energia de proctor 

normal, estando o solo de cobertura compactado no ramo seco de uma curva de uma menor 

energia de compactação. Dessa forma, variações de umidade poderiam alterar 

significativamente o comportamento do solo, podendo, inclusive, entrar em colapso. 

Caso o solo estivesse com adequada energia de compactação e o grau de 

compactação esteja na faixa de variação permissível para aterros rodoviários, os resíduos do 

maciço sanitário já tenham encerrado seus processos de biodegradação, os problemas 

decorrentes dos gases e o chorume estejam resolvidos é possível a utilização de pequenas 

edificações assentes no topo da camada do solo de cobertura, desse caso em estudo. 

4.3.2 Avaliação de uso como subleito de pequenas vias de acesso 

Para a avaliação do uso da área como subleito de pequenas vias de acesso foi 

determinada a espessura de uma futura camada de pavimento necessária para garantir o 

revestimento das pressões externas das rodas dos veículos, de forma a proteger o maciço de 

resíduos com relação a risco de rupturas.  

Dessa forma foi determinada uma espessura de pavimentos tal que as tensões 

externas transmitidas atinjam o maciço de RSU com valor inferior a sua qult. 
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As tensões externas aplicadas foram determinadas para uma carga de eixo padrão 

de 4,1 tf e um diâmetro da área carregada de 16,5 cm por meio da Equação 16, considerando-

se que as transmissões das tensões pelo pneu dos veículos ocorre de forma circular, utilizando 

a teoria da elasticidade. 

   

(16) 

 

Onde: 

 z
 - tensão admitida em uma determinada profundidade 

q -  tensão transmitida pela base da área carregada (q= p/πr²) 

p - carga do eixo padrão 

r - raio da área carregada 

z - profundidade 

A Figura 101 apresenta um gráfico representativo dos acréscimos externos em 

relação à profundidade. Sabendo-se que a qult no solo de cobertura da célula experimental é de 

301 kPa, logo a espessura necessária de pavimento, necessária para proteger o solo de 

cobertura é 18 cm. Somando-se esse valor à camada de cobertura (solo), verifica-se que o 

resíduo, encontra-se a 93 cm de profundidade do carregamento externo. Pela Figura 101, 

nesta profundidade a tensão aplicada ao resíduo corresponde a apenas 19 kPa. Considerando 

que a qult do maciço de RSU seja 268 kPa, observa-se que o maciço de RSU está protegido 

contra a ruptura proveniente do tráfego de veículos. A Figura 102 ilustra uma seção 

transversal das camadas do pavimento futuro.  
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primeira fase de colonização do solo, geralmente com gramíneas e leguminosas. Espera-se, 

com isso, que uma nova camada superficial de solo seja formada e assim, a matéria orgânica 

esteja sendo adicionada ao solo através da deposição de cobertura vegetal e as propriedades 

físicas deste solo sejam melhoradas. 

Tendo as condições do solo melhoradas, e partindo-se do pressuposto de que os 

problemas decorrentes dos gases e chorume estivessem resolvidos, e o resíduo estivesse 

encerrado no processo de biodegradação, será possível o restabelecimento da vegetação. 

Visando reproduzir o mais fielmente o ambiente e devido a maior facilidade da espécie vingar 

a vegetação deve ser preferencialmente da mesma espécie encontrada no local e de acordo 

com a pesquisa realizada por Santos (2012) a espécie que melhor se desenvolveu no solo de 

cobertura da célula experimental foi a espécie capim Mombaça. 

A implantação de área verde promove opções de lazer à população, com 

equipamentos esportivos e recreativos, em regiões carentes, além de permitir um incremento 

na qualidade de vida da comunidade local e dos arredores. 
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5 CONCLUSÕES 

A partir da realização desta pesquisa foi possível estabelecer as seguintes 

conclusões: 

O solo utilizado na cobertura da célula experimental possui o valor de Índice de 

Suporte Califórnia (ISC) de 4 % e expansão 2,52 %, valores adequados para a execução do 

corpo de um aterro rodoviário. 

A composição gravimétrica dos RSU proveniente da cidade de Fortaleza indicou a 

predominância de matéria orgânica o que confirma as informações apresentadas na literatura. 

O teor de umidade do resíduo variou inversamente com o tempo, e o peso 

específico dos resíduos aumentou com o tempo. 

Os resultados das sondagens à percussão (SPT) realizada nos resíduos do aterro 

antigo e da célula experimental não apresentaram variação significativa nos valores do índice 

de resistência das sondagens. 

A capacidade de carga com base no NSPT, calculada no solo de cobertura e no 

maciço de resíduo no aterro antigo e na célula experimental, apresentou valores semelhantes. 

A partir das provas de cargas realizadas no solo de cobertura verificou-se que as 

tensões externas aplicadas pela base das placas não atingiram de forma significativa o maciço 

de resíduos sólidos urbanos (RSU). 

A capacidade de carga estimada pelos ensaios de prova de carga e sondagem a 

percussão no solo de cobertura da célula experimental, apresentaram acentuada variação entre 

si. O aterro antigo apresentou a qult estimada por meio da sondagem a percussão ligeiramente 

superior, a determinada através de ensaios de prova de carga. 

 Observou-se um elevado distanciamento entre as pressões externas aplicadas e as 

capacidades de carga da célula experimental e do aterro antigo, tanto no solo de cobertura 

como no resíduo dos maciços, concluindo que para o caso em estudo não há risco de ruptura 

do aterro antigo nem tampouco da célula experimental.  
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