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RESUMO 
 

 
Fonte de problemas sociais, ambientais e de engenharia, a destinação do lixo é uma dificuldade 
global e vem finalmente atraindo olhares que visam mitigar esses males. Nessa ótica, estudar a 
estrutura que recebe esses resíduos passa a ser de fundamental importância, visando a 
estabilidade desses terrenos, considerando a futura disponibilidade para novos usos. Sendo 
assim, a pesquisa trata de uma análise comparativa em aterros de resíduos sólidos urbanos em 
escala real, sendo um aterro controlado, antigo lixão sem regulamentação e um aterro sanitário, 
projetado dentro da legislação vigente, a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, lei 
federal 12305/2010, monitorando o principal indicador de estabilidade: os recalques 
superficiais.  Considerado o primeiro ano após a desativação das células, conheceu-se o 
comportamento da massa disposta, através da implantação de marcos superficiais, locados nas 
bermas durante o período de operação. A prática do monitoramento dos resíduos sólidos 
urbanos passou a ser exigência dos órgãos governamentais de meio ambiente e do ministério 
público e vem sendo um excelente instrumento para pesquisa científica, pois permite conhecer 
o sistema adotado, seu desempenho, sua evolução, sua eficácia na manutenção, suas 
potencialidades, limitações e deficiências. Esses aterros estão locados de forma limítrofe e sob 
mesmas condições fisiográficas, estando localizados no bairro da Muribeca, município de 
Jaboatão dos Guararapes. Os resultados revelaram o comportamento altimétrico da estrutura e 
sua direta relação com as variações climáticas, observando ainda a  influência da mineralogia 
das argilas expansivas em relação aos recalques, indicando a execução de análises geotécnicas 
quando da possibilidade de existência desses materiais, assim como análises com maiores 
intervalos de tempo no intuito de validar pesquisas em ambientes simulados com uma maior 
possibilidade do controle de variáveis e possíveis projeções de estabilidade. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Palavras Chave: Lixo. Destinação final. Estabilização. Deformações. Solos. 
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ABSTRACT 

 
 

As a source of social, environmental and engineering problems, waste disposal is difficult 
worldwide but it is finally attracting the efforts that aim to mitigate its hazards. Thus, to study 
the structure that receives waste becomes fundamentally important with an aim for stability of 
the terrain with regards to future availability for new uses. Therefore, this study makes a 
comparative analysis of two full-scale urban solid waste landfills: a controlled landfill, formerly 
an unregulated dumpster and a sanitary landfill, designed according to current federal 
legislation for solid residues, law #12305/2010, by monitoring the main stability indicator, 
superficial settling. Considering the first year of cell deactivation, it was possible to know the 
behavior of the disposed of mass via the implantation of superficial markers located at the berms 
during their period of operation. The practice of urban solid residues monitoring became a 
requirement demanded by federal government environmental agencies and the federal agency 
in charge of law enforcement and prosecution of crimes. This practice has been an excellent 
tool for scientific research since it enables to know the adopted system, its performance, 
evolution, maintenance efficiency, potentialities, limitations and deficiencies. The landfills 
object of this study are in neighboring locations as well as under the same physiographic 
conditions, at Muribeca, Jaboatão dos Guararapes municipality. Study results revealed the 
structures´ altimetric behavior and its direct relation to climate variations as well as the 
influence of expansive clay mineralogy as far as soil settling, calling for geotechnical surveys 
if the existence of these materials are suspected as well as analysis using longer time spans in 
order to validate research in simulated environments with higher possibility of variable control 
and possible stability projections.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Thrash. Residues. Final disposal. Stabilization. Soil settling.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em setembro de 2018, o Banco Mundial emitiu um relatório sobre o volume de lixo 

gerado em todo o mundo alertando que, sem ação urgente, haveria um crescimento nesse 

volume de 70% até 2050. A rápida urbanização e aumento da população aumentará o volume 

de lixo para 3.4 bilhões de toneladas, a partir das 2.1 bilhões de toneladas estimadas em 2016. 

O relatório alerta ainda que a gestão de resíduos sólidos é crítica para a saúde e um meio 

ambiente sustentável, no entanto é quase sempre ignorada, especialmente em países em 

desenvolvimento (WORLD BANK, 2018).   

Os efeitos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente já eram conhecidos desde a 

Antiguidade e as populações ao longo do tempo usaram diferentes métodos para conter o 

volume cada vez maior. Um método que perdurou ao longo dos séculos e bastante popular no 

início do século 20 foi a incineração. Muitos prédios residenciais nos Estados Unidos, por 

exemplo, foram construídos com incineradores de lixo, localizados no porão do prédio. Na 

década de 1920, era comum que o lixo e as cinzas resultantes da incineração fossem usados 

para preencher pântanos e outras áreas fora da cidade causando assim a contaminação das águas 

subterrâneas (BARLES, 2014).  

Por motivo de segurança, os incineradores residenciais foram desaparecendo e os 

primeiros aterros foram projetados cavando um buraco ou uma trincheira, enchendo com o lixo 

e cobrindo com terra. Na maioria dos casos, o lixo e resíduos eram colocados diretamente na 

terra sem uma barreira ou camada de contenção que evitasse que a água que passasse pelo lixo 

capturasse contaminantes (lixívia), saísse do aterro e contaminasse as águas subterrâneas 

(HICKMAN, 2016).  

Em 1955, a Sociedade Americana de Engenheiros Civis publicou as primeiras regras 

para um “aterro sanitário” que sugeriam a compactação dos resíduos e o recobrimento com uma 

camada de terra todos os dias para reduzir os odores e controlar os ratos. Os aterros modernos 

são especificamente projetados para proteger a saúde humana e o meio ambiente, e apesar de 

que uma quantidade de lixo passa por reuso, é reciclado ou energeticamente valorizado, os 

aterros ainda têm um papel importante na estratégia de gestão de resíduos (CONDE et al, 2014).   

A prática do monitoramento dos resíduos sólidos urbanos (RSU) passou a ser exigência 

dos órgãos governamentais de meio ambiente e do Ministério Público, e é um excelente 

instrumento para pesquisa cientifica, pois permite conhecer o sistema adotado, seu 
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desempenho, sua evolução, sua eficácia na manutenção, suas potencialidades, limitações e 

deficiências.  

Este trabalho, visou, portanto, avaliar a dinâmica e a evolução nos recalques superficiais 

em células encerradas em dois aterros de resíduos sólidos, monitorando sua estabilidade e 

conhecendo o comportamento da massa disposta, através da implantação de marcos locados 

paralelamente ao início das operações de cada aterro, sendo os resultados discutidos sob a óptica 

das variações climáticas e a mineralogia do solo.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

Avaliar a dinâmica e evolução nos recalques superficiais em células encerradas de dois 

aterros de resíduos sólidos, monitorando sua estabilidade e conhecendo o comportamento da 

massa disposta através da implantação de marcos superficiais locados paralelamente ao início 

das operações de cada aterro. 

 

2.2 Objetivos específicos  

 Caracterizar a área de estudo pela abordagem fisiográfica, identificando a gênese e 

dinâmica dos recalques superficiais.  

 Analisar e comparar os níveis de recalque superficial em células encerradas de 

diferentes aterros de resíduos sólidos, em uma mesma região e com mesmas 

características fisiográficas; 

 Investigar a influência da composição dos resíduos nos recalques de diferentes células; 

 Observar a influência da mineralogia da argila em relação aos recalques. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo dividiu-se em três etapas: na primeira etapa foram coletados e analisados os 

dados secundários do aterro, denominado A, onde escolheu-se a célula 8 que possuía maior 

número de pontos com dados disponíveis durante o período de janeiro a dezembro de 2010 

sendo analisados, 9 pontos. Na segunda etapa foram coletados e analisados os dados 

secundários do aterro, denominado B, onde escolheu-se a célula 1 que foi selecionada por ter 

mesmo número de pontos da célula, 8 do aterro A, durante o período de janeiro a dezembro de 

2017. Datas correspondentes ao primeiro ano de desativação das células.  Já na terceira etapa 

foi realizado um estudo aprimorado dos aterros e um comparativo entre as análises realizadas 

nos aterros A e B durante o período de setembro de 2017 a julho de 2019. 

 

3.1 Caracterização da área 

O Aterro A está situado na zona rural do Município de Jaboatão dos Guararapes, na 

localidade de Muribeca dos Guararapes, próximo ao Eixo de Integração em Prazeres - Jaboatão, 

distando cerca de 16 km do centro do Recife. O limite de disposição está entre as seguintes 

coordenadas UTM: 280.952 m a 281.894 m - Leste e 9.096.694 m a 9.097.472 m - Norte, 

SIRGAS 2000, meridiano 33, fuso 25, ocupando uma área de aproximadamente 60 hectares 

(Figura 1). 

 

Figura 1 – Caracterização espacial dos aterros A e B localizado no município de Jaboatão dos 
Guararapes através de aerolevantamento 

Fonte: o Autor (2019) 

A B 
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O aterro B foi sucessor de aterro A, permitindo seu encerramento em 2010. Foi o 

primeiro aterro sanitário de grande porte licenciado no Estado de Pernambuco, e que permitiu 

o encerramento do Aterro A. Atende à capital, cidades vizinhas e ao Polo Industrial de Suape, 

tendo a capacidade de receber cerca de 5 mil toneladas de resíduos por dia. O limite disposição 

atual está entre as coordenadas: 281.288 m a 282.324 m - Leste e 9.096.079 m a 9.096.796 m - 

Norte, com uma área de aproximadamente 60 hectares. Também está situado na zona rural do 

Município de Jaboatão dos Guararapes, na localidade de Muribeca dos Guararapes, próximo ao 

Eixo de Integração em Prazeres - Jaboatão, distando cerca de 16 km do centro do Recife, ao 

lado do Aterro Encerrado da Muribeca. 

Com relação ao clima, trata-se de uma região tropical litorânea de chuvas de monções 

durante quase todo o ano, com clima do tipo “Ams” na classificação de Köppen-Geiger. O 

município está situado numa região de clima tropical, com temperaturas médias entre 32oC de 

máxima e 18oC de mínima. A umidade relativa é alta, atinge um valor médio de 79,2%, com 

máximo de 83% no mês de maio e mínimo de 74% no mês de dezembro. (NÓBREGA, 

FARIAS, 2016). 

De acordo com Lins (2003) apresenta precipitações ao longo do ano com os maiores 

picos observados, em média, em junho e julho, a aproximadamente 400 e 370 milímetros de 

chuva, respectivamente. A estação chuvosa acontece entre março e julho, com precipitação 

entre 230 a 400 mm mensais. Os menores índices de precipitação foram observados nos meses 

de outubro a dezembro, com valores oscilando de 62 a 68 milímetros mensais. A média histórica 

de evaporação entre 1971 e 2008 leva a concluir que a região dos aterros apresenta maiores 

evaporações entre os meses de outubro a dezembro, com valores oscilando entre 169 a 176 mm, 

estando em concordância com a estação seca, onde ocorre a menor precipitação. 

 No que se retrata a geologia, o Município de Jaboatão dos Guararapes abrange três 

grandes conjuntos litológicos, formados em períodos distintos, no intervalo de tempo de 2.500 

milhões de anos atrás até o presente. A litologia compreende litótipos do Maciço Pernambuco-

Alagoas, litótipos do Grupo Pernambuco e sedimentos de cobertura terciários e quaternários, 

distribuídos na faixa litorânea, conforme estudo do RIGEO, o Serviço Geológico do Brasil 

(RIGEO, 2019). 

Ainda é possível observar rochas ora aflorando na superfície do terreno ora cobertas por 

seus respectivos solos ou pelos sedimentos da planície. Foram identificadas rochas graníticas 

com diferentes aspectos (texturas e estruturas), classificadas como granito. Essas rochas 

afloram em diversos pontos da área, sendo geralmente pouco fraturadas. Em alguns pontos, 

principalmente na parte norte, essas fraturas aparecem seladas por veios de quartzo, formando 
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nervuras salientes em relação à superfície da rocha, sendo essa condição um fator importante 

por dificultar a infiltração da água nas fraturas das rochas, deixando-as completamente 

impermeáveis, o que é positivo quanto a servir de base dos aterros. 

Ao analisar a estratigrafia geológica dos solos com descrição Qa que são solos do 

período quaternário sendo sedimentáveis, obtém-se o comportamento deste material areno-

argiloso, conforme estudo de Amorim (2004) no Quadro 1 abaixo. 

 

Quadro 1 – Metodologia de classificação da suscetibilidade à expansão 

Susceptibilidade Rochas cristalinas Rochas sedimentares Sedimentos 

Alto 
Rochas máficas; micaxistos; 

rochas carbonáticas 

Argilitos; folhelos; 

calcários marinhos 
Argilas 

Médio Rochas intermediárias 
Arcósios; siltitos e arenitos 

calcíferos 
Sedimentos areno-argilosos 

Baixo 
Rochas ricas em quartzo; 

quartzitos 
Arenitos artzosos 

Areias quyartzosas; matéria 

orgânica; turfas 

Fonte: Amorim (2004) 

 

Com isso, a região pode ser considerada uma área de suscetibilidade média para ocorrência de 

solos expansivos conforme estudos de Amorim (2004), demonstrado na Figura 2. 

 

Figura 2 - Mapa de susceptibilidade a presença de solos com características expansivas 

 

Fonte: Amorim (2004) 
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3.2 Anatomia, composição e disposição do RSU 

Foi realizado um estudo sobre o histórico da área desde o início das atividades, como 

também a anatomia, disposição e composição do RSU até um ano após o seu encerramento. 

 

3.3 Coleta de dados 

Os dados foram obtidos através de um conjunto de marcos superficiais, denominados 

placas de recalque, sendo constituídos por uma estrutura em concreto com formato trapezoidal 

medindo 60 cm de altura, 40 x 40 cm na sua base maior e 20 x 20 cm no seu topo, com centro 

marcado por um pino de aço,  referência para as medições topográficas, sendo instalados 

semienterrados no perímetro de cada célula. As leituras foram realizadas com estação total, 

marca TOPCON, precisão angular 5” e linear 2mm/±2ppm, visando-se um bastão com prisma 

verticalizado, sobre a placa de recalque (Figura 3). 

 

Figura 3 – Placa de recalque 

Fonte: O Autor (2019) 

 

Utilizou-se o método de nivelamento trigonométrico para obtenção dos deslocamentos 

verticais tomando-se como Datum de referência o nível médio dos mares (NMM) e fornecidos 

pelas concessionárias de cada aterro. Este método consiste na identificação das distâncias 

verticais por princípios trigonométricos (Figura 4), onde o desnível (DN) é calculado através 

da Equação 1. 

 

�� = ��� + �                                                    (Eq.1) 

tan ∝ = (��� + �)
��  

�	 = (
�� ∝ .�) −  ��� +  ��� 



17 

 

 

Figura 4 – Obtenção da DN de DH diferentes de zero através do nivelamento 

Fonte: Coelho Júnior et al. (2014) 

 

As placas foram distribuídas de forma a caracterizar linhas de estudo, com direções de 

deslocamento esperados, para possibilitar um monitoramento na evolução e movimentação do 

aterro e, portanto, nortear as ações preventivas e mitigatórias que se façam necessárias para 

manter o controle da estabilidade do maciço. Para efetuar este acompanhamento foram 

implantados, fora da área dos aterros, marcos fixos, irremovíveis, de referência de nível e de 

posição absoluta, onde foram observados por levantamento topográfico mensalmente, os 

deslocamentos verticais em função desse referencial. 

Para estabelecer um estudo comparativo entre os dois aterros, 18 placas foram 

analisadas: 9 na célula 8 do Aterro A, denominadas A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e A9, e 9 

na célula 1 do Aterro B, denominadas B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 e B9 (Figura 5).  

Subsidiando as análises do comportamento vertical, definido como recalque superficial, 

uma tabela de cotas foi sistematizada para cada aterro, contendo dados mensais das placas 

escolhidas, coletados no ano de 2010 para o Aterro A e coletados no ano de 2017 para o Aterro 

B. Estando esses dados materializados, através do processo de nivelamento trigonométrico, foi 

identificada a faixa de variação altimétrica por ponto, obtendo-se o desnível geral calculado 

pela subtração entre as cotas finais coletadas no mês de dezembro e as cotas iniciais coletadas 

no mês de janeiro, em cada placa e nos dois aterros distintos.  Para Teixeira e Pinheiro (2018), 

os coeficientes podem ser deduzidos através de um monitoramento, mesmo em um período 

relativamente curto, de camada de resíduo a fim de prever recalques em períodos de tempo mais 

longos.  
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Figura 5 – Distribuição dos marcos superficiais dentro da célula estudada em cada aterro 

Fonte: O Autor (2019) 

 

O critério para escolha das placas se deu pelo volume de dados ofertados dentro do 

período analisado, visto que, durante esse tempo algumas placas inicialmente implantadas 

foram perdidas. Com relação a localização dos marcos superficiais, onde foram locados de 

forma equidistante, preferencialmente nos taludes projetados (Figura 6). Definidos assim por 

se tratar dos locais mais vulneráveis à instabilidade, fornecendo os dados verticais e horizontais 

de deslocamento. Para as análises, só os dados de recalque vertical foram abordados por serem 

os dados disponíveis no período para os dois aterros, permitindo assim comparações.  

 

Figura 6 – Modelo tridimensional do Aterro B indicando marcos locados nos taludes 

Fonte: O Autor (2019) 
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3.4 Análise do solo na camada de cobertura 

Foi realizado a análise granulométrica, conforme a NBR 7181/2018, para um 

reconhecimento do tamanho de grão do solo em duas partes: peneiramento e sedimentação. 

O peneiramento foi usado para separar partículas que possuem dimensões variadas acima de 

0,074 mm. Esta separação se dá devido a utilização de peneiras de tamanhos diversos, onde 

possibilita analisar tipos de solos diferentes. Já a sedimentação foi utilizada para grãos com 

dimensões menores que 0,074 mm. O material graúdo que fica retido na peneira 10 foi lavado 

(em cima desta mesma peneira) por jato d’água com a finalidade de retirar toda a terra presente 

nestes grãos. O restante que fica na peneira foi levado para estufa por 24h. Após a secagem, 

fez-se necessário a pesagem da amostra seca. Toma-se um peso P de uma amostra de solo seco 

e submete-se a um peneiramento. 

Para a sedimentação tomou-se uma quantidade de solo que passa na peneira 10 e 

dispersa-se em água, a qual se junta, para melhor dispersão dos elementos, um defloculante 

(hexametafosfato de sódio). Deixou-se o solo em repouso, onde a solução agiu em 24h. Em 

seguida, toda a solução foi colocada em uma proveta de 1000 cm3 e completada com água 

destilada. O cilindro ficou posto em ambiente e temperatura constante. A mistura foi agitada 

dentro do cilindro por 1 minuto e se introduziu um densímetro, previamente tarado, com leitura 

da graduação do seu afundamento progressivo a partir de 30s, 1min, 2min, 4min, 8min, 15min, 

30min, 1h, 2h, 4h, 8h, 25h, desde o instante que se imobilizou a proveta. Ao final deste processo, 

todo o material que estava na proveta foi lavado com jato d’água, na peneira de número 200. O 

material lavado vai para estufa, onde foi secado durante 24h. Em seguida, realizou-se o mesmo 

procedimento de peneiramento utilizado para solos graúdos, com diferença apenas nas 

aberturas das peneiras. 

Apenas a granulometria não foi suficiente para se classificar os solos de textura rica em 

partículas finas uma vez que suas propriedades plásticas dependem do teor de umidade, com a 

qual se definem os diversos estados do solo. Assim, a característica principal que permitiu 

identificar os solos argilosos foi a plasticidade, definida como a propriedade de um solo, em 

estado úmido, que se submeterá a grandes deformações sem sofrer ruptura (BARBA, 1997).   

A determinação do limite de liquidez foi realizada pelo aparelho Casagrande que 

consiste em um prato de latão, em forma de concha, sobre suporte de ebonite por meio de um 

excêntrico, imprimindo-se ao prato, repetidamente, quedas da altura de 1 cm e intensidade 

constante (NBR 6459/2017). Já o Limite de Plasticidade (LP) foi determinado pelo cálculo de 

porcentagem de umidade pelo o qual o solo começou a se fraturar quando se tentou moldá-lo 

em forma de cilindro de 3 mm de diâmetro e cerca de 10 cm de comprimento. Realizado o 
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ensaio, a amostra foi pesada na balança analítica de precisão sensível e levada à estufa durante 

24h a fim de ter um peso constante (umidade estabelecida) (NBR 7180/2016).  

Para análise da expansividade do solo foram utilizados os critérios estabelecidos por Carvalho 

et al (2015), conforme a Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Critérios de classificação de solos expansivos com base na expansão livre e tensão 

de expansão 

Expansão livre (%) para 

tensão de sobrecarga 7 kPa 

Expansão livre (%) para 

tensão de sobrecarga 10kPa 

Tensão de expansão 

(kPa) 
Grau de expansividade 

0-1 <1 <30 Baixa 

01-05 01-04 <30-120 Média 

05-25 04-10 120-300 Alta 

>25 >10 >300 Muito alta 

Fonte: Adaptado de Carvalho et al. (2015) 

 

Para a determinação dos estudos geotécnicos foram coletadas 4 (quatro) amostras de 

solos em triplicata sendo 50% das amostras da jazida do Aterro A e outros 50% da jazida do 

Aterro B a fim de determinar os índices físicos de cada tipologia do solo. 

 

3.5 Análise da Composição Gravimétrica 

 

A obtenção e avaliação destes dados mostraram-se de extrema importância para 

entendimento da variação de recalques futuros em função dos teores de matéria orgânica local. 

Para caracterizar quantitativamente os resíduos foi realizado pesagens do caminhão coletor de, 

durante o período de 6 dias consecutivos de segunda a sábado, no qual obteve-se a média 

aproximada da demanda de resíduos gerado. Para caracterizar os resíduos qualitativamente, 

utilizou-se a Amostragem de resíduos conforme a NBR 10.007/ABNT (2004). Ressalta-se que 

mesmo obtendo os dados de forma secundária, a norma foi executada devidamente e 

acompanhada por profissionais que desenvolveram teses (MARIANO et al., 2007; TEIXEIRA, 

2015). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os aterros são estruturas dinâmicas com períodos de vida variados, onde mesmo depois 

de encerrados sua massa continua em atividade através da decomposição da matéria orgânica 

em seu interior. Nessa ótica, conhecer a anatomia do aterro, sua forma de disposição dos 

resíduos, a composição destes, os recalques superficiais e o estudo do solo se tornam de 

fundamental importância para direcionar a abordagem comparativa objeto deste estudo. 

 

4.1 Anatomia e disposição do RSU 

O Aterro A, encerrado juntamente com a célula 8 objeto desta pesquisa, teve a vida útil 

definida por dois momentos distintos no que diz respeito à sua anatomia. Primeiramente e na 

maior parte do tempo, foi classificado como lixão, ou seja, uma descarga de resíduos a céu 

aberto, onde, segundo Lopez (2017), os resíduos sólidos urbanos (RSU) são simplesmente 

descartados sem qualquer medida de proteção ou controle.  

No segundo momento, e último ano em atividade, o aterro passou por um período de 

transição, assumindo procedimentos que o levariam a uma nova classificação: aterro 

controlado, definido pela norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR 8419/1992 

como uma técnica de disposição de resíduos sólidos no solo de modo a minimizar os impactos 

ambientais e sem causar danos ou riscos à saúde pública ou ao meio ambiente.  

Apesar dessa tentativa de adequação, o Aterro A teve seu encerramento solicitado no 

mesmo ano pelo poder público tendo em vista a pressão exercida pelas diretrizes vigentes e 

posterior sancionamento da Lei Federal No. 12.305 de 2 de agosto de 2010 que instituiu a 

Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), contendo indicadores para a gestão integrada 

e o gerenciamento de resíduos, atuando como balizadora para a construção de aterros sanitários 

e a adequação dos lixões dos 5.570 munícipios e do Distrito Federal (ARDENGHI, 2013). 

Ainda assim, mesmo permanecido em atividade, o aterro controlado não seria 

considerado uma forma adequada de disposição de resíduos porque não evitaria os problemas 

de contaminação ambiental já que não são utilizados todos os recursos de engenharia e 

saneamento que evitariam a contaminação do ambiente. 

O segundo aterro analisado foi o aterro B que recebeu uma classificação diferente das 

duas citadas anteriormente e está enquadrado como aterro sanitário. Nessa anatomia, a 

disposição de resíduos sólidos urbanos não causa danos à saúde pública, reduzindo os impactos 

ambientais. Este método utiliza os princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos 

em uma área reduzida e em um volume reduzido permissível, sendo coberto por solo a cada 
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jornada de trabalho (NBR 8419/1992). Considerado ambientalmente correto, é um método 

aceito e indicado por órgãos ambientais por compatibilizar o projeto, a operação e os requisitos 

ambientais às potencialidades locais, minimizam os impactos ao meio ambiente e à saúde 

pública (VILHENA, 2017). 

Após o início das operações e à medida que os aterros estavam recebendo os RSU e suas 

células estavam sendo preenchidas, ambos passaram a moldar o relevo existente, preenchendo 

assim os vazios das encostas e adotando características mamelonares, com topos aplainados 

devido ao trafego de caminhões, depositantes de materiais, como pode ser observado na Figura 

7 através do levantamento planialtimétrico. 

 

Figura 7 – Levantamento planialtimétrico plotado sobre mapa hipsométrico 

 

Fonte: O Autor (2019) 

 

4.2 Composição do RSU 

No que se destina ao tipo de resíduo coletado, os Aterros A e B recebiam resíduos classe 

II, ou seja, não perigosos (NBR 10.004/2004). Ressalta-se que uma grande parcela do recalque 

está associada à degradação desses resíduos, sendo formados por materiais naturais ou 

artificiais de diversas categorias, formas e tamanhos, podendo apresentar enormes variações 

B 

A 
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nas suas propriedades de deformação e degradabilidade conforme observado por Alcântara 

(2007).  

Não obstante, além de conhecer o tipo de resíduo, foi importante levantar os percentuais 

de cada material contido na massa, onde se verificou diferentes índices de decomposição, 

influenciando diretamente nos recalques dos aterros estudados.  

Os dados dessa composição foram obtidos a partir de pesquisas substanciadas pelos 

autores Mariano et al (2007) e Teixeira (2015) que tiveram como objeto de estudo a área 

delimitada, resultando na seguinte classificação (Figura 8):  

Como previsto, em aterros que recebem resíduos domésticos, a quantidade de matéria 

orgânica se mostrou superior quando comparado aos outros materiais. Como se pode observar, 

o teor de matéria orgânica no aterro A se mostrou superior a quantidade obtida no aterro B. A 

quantidade de plástico em ambos os aterros apresentou números similares, seguido do 

papel/papelão também com menor variação. Metais, madeira, materiais têxteis, borracha, 

couro, vidro e coco foram encontrados em menor quantidade em ambos os aterros. 

 

Figura 8 – Composição gravimétrica dos aterros A e B. Em azul composição gravimétrica do 

Aterro A em % e em laranja composição gravimétrica do Aterro B em % 

Fonte: Adaptado de Mariano et al. (2007) e Teixeira (2015) 

 

Considerando apenas a composição dos resíduos como variável fundamental para 

recalques superficiais e os altos teores de matéria orgânica, sugere-se que o aterro A poderá 

tender maiores recalques quando comparado ao aterro B. 
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4.3 Análise dos recalques superficiais 

Apesar de muitas variáveis atuarem nesse processo de biodegradação, um parâmetro 

auxiliar vem apresentando resultados satisfatórios no que diz respeito a avaliação da velocidade 

e o estágio de decomposição dessa matéria: o monitoramento dos recalques é também uma 

ferramenta útil para avaliar a potencialidade do aumento de vida útil do aterro e de seu uso após 

o fechamento. 

Ressalta-se que os recalques em aterros ocorrem em 3 estágios distintos, definidos por 

Teixeira (2015) como: a) compressão inicial, quando há aplicação de uma carga externa e, 

consequentemente, a redução do índice de vazios, ocorrendo devido ao próprio peso do lixo e 

pela dissipação das pressões intersticiais, em até 30 dias; b) compressão primária, segundo 

causada pela dissipação da água capilar e gás dos espaços vazios. Este estágio pode acontecer 

logo após a colocação dos resíduos, isto é, em alguns meses; c) compressão secundária, causada 

por interações mecânicas e deslizes em longo prazo através da compressão tardia de alguns 

constituintes do resíduo.  

Neste momento, cessadas as atividades de deposição, mudanças começam a ocorrer 

causando deformações em forma de recalque, podendo ter efeitos negativos na integridade da 

estrutura. Considerando esse comportamento, o estudo concentrou-se nesta última etapa de 

compressão, onde os recalques passam a oferecer elementos balizadores para análises de 

comportamento e estabilidade mais conclusivos. 

Segundo Alcântara e Jucá (2010), o monitoramento dos recalques visa, num primeiro 

momento verificar se as deformações medidas estão dentro de uma faixa aceitável, de modo 

que a integridade e o bom funcionamento do aterro estejam assegurados,.  

Conforme Tabelas 3 e 4, observou-se que no Aterro A, o maior desnível foi encontrado 

no ponto A1, sendo de -237 mm, já no Aterro B, o maior valor encontrado foi de -254mm no 

ponto B8, ficando muito próximo do B9, com -230mm. Apesar dos pontos citados com maior 

desnível no Aterro B, o Aterro A é quem demonstra um comportamento de recalque mais 

acentuado na maior parte dos pontos, com desníveis sempre acima dos 100mm, apenas com 

exceção do ponto A9, com 88mm. 

Já no Aterro B, o comportamento apresentado remete a uma variação de desníveis bem 

menos evidente, com a maioria dos pontos indicando valores abaixo de 100mm, destacando-se 

os pontos A1, A2 e A3, abaixo dos 50mm.  

Foi verificado neste comparativo que as cotas no Aterro A remeteram a um desnível 

anual mais expressivo que no Aterro B, chegando-se a uma diferença média de 111,35% maior 

no Aterro A, dentro do mesmo espaço de tempo. Após essa análise geral onde foram 



25 

 

 

consideradas apenas a primeira e última leitura em cada placa ponderando as tabelas 1 e 2 

citadas anteriormente, fez-se necessária a observância de alguns fatores citados na literatura 

como mais atuantes nesse processo, sendo a introdução de líquidos o que recebe maior destaque, 

seguido da composição e disposição dos resíduos sólidos. Benson et al. (2007), afirmam ainda 

que esses líquidos podem influenciar através de uma série de mecanismos, causando inclusive 

recalques adicionais, aumentando a massa específica e a biodegradação. 

 

Tabela 2 – Cotas mensais do Aterro A no ano de 2010 

PLACA 
COTA 

BASE 

ATERRO A (m) 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

A1 35,916 35,918 35,919 35,921 35,854 35,745 35,702 35,698 35,696 35,695 35,688 35,686 35,681 

A2 17,437 17,449 17,459 17,48 17,382 17,356 17,285 17,282 17,28 17,277 17,274 17,272 17,269 

A3 24,684 24,694 24,699 24,709 24,627 24,593 24,533 24,53 24,528 24,525 24,522 24,52 24,517 

A4 26,755 26,774 26,788 26,814 26,736 26,652 26,626 26,623 26,622 26,619 26,619 26,615 26,612 

A5 33,325 33,337 33,344 33,357 33,289 33,242 33,169 33,166 33,164 33,161 33,158 33,156 33,153 

A6 36,409 36,391 36,375 36,343 36,336 36,307 36,264 36,261 36,26 36,257 36,254 36,252 36,249 

A7 29,565 29,543 29,531 29,508 29,494 29,466 29,424 29,421 29,42 29,417 29,419 24,412 29,409 

A8 25,538 25,529 25,522 25,51 25,486 25,466 25,435 25,433 25,432 25,43 25,428 25,427 25,425 

A9 17,453 17,417 17,384 17,34 17,396 17,373 17,339 17,337 17,336 17,334 17,332 17,331 17,329 

Fonte: O Autor (2019) 

 

Tabela 3 – Cotas mensais do Aterro B no ano de 2017 

PLACA 
COTA 

BASE 

ATERRO B (m) 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

B1 42,753 42,764 42,781 42,77 42,768 42,758 42,75 42,76 42,767 42,765 42,757 42,749 42,741 

B2 40,576 40,586 40,594 40,582 40,584 40,566 40,552 40,565 40,567 40,568 40,552 40,551 40,544 

B3 39,346 39,352 39,364 39,356 39,356 39,336 39,332 39,328 39,335 39,334 39,324 39,304 39,334 

B4 36,654 36,649 36,654 36,639 36,634 36,607 36,602 36,597 36,596 36,595 36,58 36,563 36,558 

B5 32,939 32,923 32,93 32,914 32,917 32,893 32,87 32,871 32,876 32,855 32,841 32,839 32,975 

B6 39,642 39,644 39,643 39,63 39,614 39,589 39,591 39,582 39,572 39,565 39,554 39,546 39,54 

B7 38,72 38,716 38,723 38,712 38,699 38,674 38,667 38,666 38,655 38,649 38,642 38,613 38,617 

B8 36,083 36,064 36,046 35,992 35,971 35,944 35,933 35,913 35,911 35,875 35,863 35,828 35,81 

B9 35,311 35,278 35,263 35,23 35,2 35,161 35,135 35,121 35,108 35,09 35,075 35,049 35,048 

Fonte: O Autor (2019) 

 

No intuito de estabelecer essa correlação com os recalques apresentados, foram 

coletados dados mensais de precipitação pluviométrica nos anos propostos (Tabela 4) e 

posteriormente plotados de forma comparativa com os recalques acumulados também de forma 

mensal, visto que as condições climáticas e a composição dos resíduos se apresentam como 



26 

 

 

fatores relevantes e, portanto, devem influenciar também na evolução e magnitude dos 

recalques observados em função do tempo de aterramento (ALCÂNTARA, JUCÁ, 2010). 

 

Analisando a variação mensal, o primeiro trimestre nos dois aterros foi marcado por um 

comportamento que se remete a recalques positivos, ou seja, a cota coletada no mês se apresenta 

maior que a cota coletada no mês anterior, fazendo o terreno subir de nível. Esse fenômeno foi 

novamente mais perceptível no Aterro A (Figura 9), sendo visto nos pontos A1, A2, A3, A4 e 

A5 e de forma menos acentuada no Aterro B, sendo encontrado em todas as placas, excetuando-

se o ponto B9. 

Com relação aos trimestres subsequentes os dois aterros ofereceram um comportamento 

semelhante no que diz respeito ao tipo de recalque e diferentes na forma como esse recalque 

ocorreu entre os meses, ou seja, no Aterro A todos os pontos passaram a se apresentar com 

recalques negativos, onde os marcos superficiais indicaram cotas sempre decrescentes, sendo 

esse desnível mais acentuado nos meses de abril e junho, pontualmente os meses com o maior 

acumulado pluviométrico do ano de 2010. A partir do mês de julho as variações altimétricas 

foram sendo suavizadas, consonantes com um declive mais uniforme, mantendo-se assim até o 

final do período analisado. 

Tabela 4 – Precipitação pluviométrica - média mensal - nos anos de 2010 e 2017 

Precipitação 

(mm) 
JAN FEV MAR ABR MAI  JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

2010 193,4 45,2 92,7 273,3 114,3 543,9 59,4 191,2 74,3 37,4 23,5 84,8 

2017 28,7 21,1 156,2 289,9 399,4 489,8 490,5 112,1 84,1 63,1 14,8 30,3 

Fonte: INPE (2019) 
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No Aterro B, o desempenho no segundo trimestre é semelhante ao Aterro A no que diz 

respeito ao tipo de recalque, apresentando uma conduta descendente em suas cotas, porém de 

uma forma mais uniforme sem quedas bruscas entre os meses, sendo mais aparente até meados 

do terceiro trimestre, mantendo-se em sua maior parte negativo e sem maiores movimentações 

no decorrer do ano estudado (Figura 10).  

 

Em um comparativo com o Aterro A, a partir do segundo semestre, essa discordância 

nos meses onde o recalque se revela de forma mais acentuada reflete o diferente acumulado 

pluviométrico dos anos analisados. Em 2010 encontramos momentos pontuais de precipitação 

intensa intercalando meses de maior estiagem entre eles; no ano de 2017, essa precipitação 

maior teve início já no final do primeiro trimestre, seguindo numa curva ascendente até o início 

do trimestre seguinte (Figura 11) onde os recalques positivos voltam esporadicamente e de 

forma bem mais suave a ocorrer. No quarto trimestre as variações passam a ser exclusivamente 

negativas, mantendo-se assim até o final do período analisado.  

 

Figura 11 – Comportamento pluviométrico - média mensal - nos anos de 2010 e 2017 

Fonte: O Autor (2019) 
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4.4 Análise dos solos da camada de cobertura 

Com os resultados do comportamento da estrutura onde alguns pontos apresentaram 

recalques positivos, no primeiro trimestre dos dois aterros, suspeitou-se da presença ativa de 

um material expansivo no solo de recobrimento.  

Segundo Presa (1984), materiais expansivos são aqueles que possuem na sua 

constituição uma maior quantidade de argilominerais com estrutura laminar potencialmente 

instável, tais como a montmorilonita, vermiculita, clorita e interestratificados. São materiais 

que possuem limites de liquidez elevados e alta plasticidade. Quando secos são duros, mas 

perdem facilmente sua resistência quando saturados. 

 No intuito de compreender esse comportamento, houve então a necessidade de explorar 

de forma geotécnica a área em questão, onde para isso, foram realizadas análises 

granulométricas e de expansividade do solo, conforme a NBR 7181/2016, no Laboratório de 

Geotecnia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) em julho de 2019. 

Para a determinação dos estudos geotécnicos foram retiradas 4 (quatro) amostras de 

solos sendo duas da jazida do Aterro A, amostras 1 e 2 e duas da jazida do Aterro B, amostras 

3 e 4, afim de determinar os índices físicos de cada tipologia do solo. Os ensaios de 

granulometria e sedimentação, permitiram obter os percentuais de cada tipo de partícula 

presente, desde dos diâmetros maiores aos diâmetros menores. 

A curva granulométrica das amostras do solo demonstra a presença de um solo bem 

graduado pelo traçado do gráfico, conforme também observado nos estudos de Freitas e Neves 

(2017). Na Tabela 5 verificam-se os percentuais das frações granulométricas das amostras 

analisadas, a partir de ensaio realizado no Laboratório de Geotecnia da UFPE. As amostras 

indicaram um solo SC (Areia-Argila), segundo a classificação do Sistema Unificado de Solos 

(SUCS). 

 

Tabela 5 – Índices de Consistência e Sistema Unificado de Classificação do Solo 

Amostra 
Limites de Consistência dos Solos (%) 

Umidade (%) 

Sistema Unificado de 

Classificação dos Solos 

LL LP IP SUCS 

1 46,07 29,47 16,6 21,03 SC (areia com argila) 

2 46,43 29,46 16,97 16,89 SC (areia com argila) 

3 50,32 30,02 20,3 17,61 SC (areia com argila) 

4 46,88 30,06 16,82 15,16 SC (areia com argila) 

Fonte: O Autor (2019) 
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Foram realizados ensaios para determinação dos índices de consistência (Limites de 

Atterberg) (Tabela 6), convindo verificar os níveis de umidade do solo para então determinar o 

Limite de Liquidez (LL), o Limite de Plasticidade (LP) e o Índice de Plasticidade (IP) sendo a 

diferença numérica entre o Limite de Liquidez e o Limite de Plasticidade (IP = LL-LP). Utiliza-

se o IP como um dos parâmetros para a classificação dos solos; quanto maior o valor do IP, 

mais plástico o solo se apresenta.  

 

Tabela 6 – Índices de Consistência e Sistema Unificado de Classificação do Solo 

Amostra 
Limites de Consistência dos Solos (%) 

Umidade (%) 
Sistema Unificado de Classificação dos Solos 

LL LP IP SUCS 

1 46,07 29,47 16,6 21,03 SC (areia com argila) 

2 46,43 29,46 16,97 16,89 SC (areia com argila) 

3 50,32 30,02 20,3 17,61 SC (areia com argila) 

4 46,88 30,06 16,82 15,16 SC (areia com argila) 

Fonte: O Autor (2019) 

 

Quanto aos dados de Atividade coloidal (Ac) apresentados na Tabela 7, as amostras se 

revelaram como argilas de atividade baixa a partir de índices estabelecidos por Skempton 

(1953), com percentuais de fração de partículas menores que 0,75. Porém o argilomineral mais 

presente nos solos analisados foi a Ilita, visto que a variação das amostras apresentou resultados 

entre 0,57 a 0,62.  

Tabela 7 – Atividade coloidal das amostras do solo 

Amostras Índice de Plasticidade (IP) 
Percentual de fração 

 de partículas < 2 µ 

1 16,6 0,59 

2 16,97 0,57 

3 20,3 0,62 

4 16,82 0,58 

Fonte: O Autor (2019) 

Afim de compreender o grau de expansibilidade do solo, obtendo parâmetros para 

relacionar o mesmo ao comportamento dos recalques estudados, foi necessário utilizar o 

método direto quantitativo com ensaios edométricos de expansão livre, revelando o 

comportamento das 4 amostras coletadas em um ambiente simulado ao natural, ou seja, 

saturado (Tabela 8). 
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Segundo Ataíde e Ferreira (2016), o desenvolvimento econômico em conjunto com 

políticas ambientais do país vem cada vez mais ampliando os estudos sobre solos expansivos, 

visto que os mesmos apresentam uma relação direta com os projetos de engenharia, 

principalmente no que diz respeito a manutenções e vida útil das estruturas.  
 

Tabela 8 – Resultados dos ensaios edométricos de expansão 

Amostra Expansão livre (%) Pressão de Expansão à volume constante (kPa) 

1 2,9 10,00 

2 6,65 12,50 

3 10,95 32,50 

4 8,7 20,83 

Fonte: O Autor (2019) 
 

Nota-se os resultados da expansão variando, em termos percentuais, aos limites inferior 

de 2,9 e no limite superior 8,7. Com o ensaio de tensão livre foi aplicada uma sobrecarga de 10 

Kpa, caracterizando o comportamento do solo como de expansividade média na amostra 1, alta 

nas amostras 2 e 3 e muito alta na amostra 4.  

A compilação desses resultados indica que o material de cobertura em ambos os aterros 

tem em sua composição a presença de argilas expansivas. Este material tem a propriedade de 

deformar “positivamente” o solo, apresentando uma direta relação com as variações climáticas, 

onde a introdução de água a partir das precipitações pluviométricas pode levar a vários ciclos 

de expansão.  

Forouzan (2016) foi um dos investigadores do comportamento destes ciclos e notou que 

enquanto alguns autores verificaram que quando a amostra de solos finos experimenta, 

repetidamente, retração e/ou expansão, a amostra exibirá fenômeno de fadiga e, 

consequentemente, menos expansão ocorre posteriormente. E ainda que, outros autores têm 

expressado que, em caso de a amostra ser exposta a um teor em água inferior ao respectivo 

limite de retração, o respectivo potencial expansivo aumenta com a quantidade de ciclos de 

molhagem e secagem, atingindo o equilíbrio após um certo número de ciclos.  

A presença do material expansivo pode vir a ser um agente no fenômeno dos recalques 

positivos, onde o terreno demonstra cotas mais altas em meses subsequentes. Esse fato não 

obrigatoriamente aconteceu nos períodos com maior saturação, onde já foi observado que a 

ausência de água também pode atuar nessa expansibilidade, sendo um indicativo das cotas 

positivas, principalmente no primeiro trimestre dos dois aterros, não sendo uma afirmação 

conclusiva, devido as muitas variáveis atuantes no maciço. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Sob a óptica de uma comparação entre aterros com formas de disposição distintas, foi 

possível estabelecer uma correlação entre os principais mecanismos atuantes nesse tipo de 

estrutura, confirmando a importância do estudo dos recalques como principal ferramenta 

balizadora no processo de estabilização desses terrenos. 

O estudo oferece como primeira constatação a presença de um comportamento 

semelhante no que diz respeito às modificações no perfil altimétrico da massa durante o período 

analisado, sendo suas discordâncias observadas apenas na diferente intensidade com a qual 

ocorrem. No aterro que teve sua vida útil marcada pela ausência de instrumentos regulatórios, 

nesse caso um lixão em processo de transformação para aterro sanitário, os recalques foram 

mais agressivos, contrapondo-se a uma variação altimétrica bem menor quando observado 

dentro de um aterro sanitário, projetado atendendo a principal normativa vigente, da PNRS (lei 

12305/2010).  Nesse caso, a composição dos RSU, não se tendo um controle efetivo do que de 

fato determina essa gravimetria pode estar atuando significativamente nas variações de 

intensidade.  

Quando submetidos a variações climáticas, ambos os aterros apresentaram desníveis 

mais significativos nos meses com maiores acumulados pluviométricos, confirmando a 

influência da introdução de líquidos na dinâmica dos recalques. 

 É importante afirmar a ocorrência de recalques positivos no primeiro trimestre de desativação 

dos dois aterros, onde, as características do material de recobrimento, nesse caso a argila 

expansiva, podem estar atuando como mecanismo de ação nesse tipo de recalque, devendo-se 

considerar os ensaios geotécnicos no controle das camadas superficiais quando sujeitas ao uso 

de materiais com possibilidade expansiva.  

Diante do exposto, é importante destacar que apesar das variáveis estudadas se 

mostrarem significativamente atuantes na dinâmica dos recalques superficiais, esse tipo de 

estrutura envolve uma série de mecanismos com características bastante variadas, sendo de 

difícil manipulação, principalmente quando se trabalha com células em escala real, o que 

confirma a relevância do tema, no intuito de se apresentarem como mais uma ferramenta na 

comparação com modelos em ambientes simulados, facilitando assim previsões de 

estabilização para novos usos, não conclusivas considerando apenas o primeiro ano de 

desativação. 
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RESULTADOS DOS ENSAIOS DE GRANULOMETRIA, LIMITES DE  
CONSISTÊNCIA, COMPACTAÇÃO, EXPANSÃO E PRESSÃO DE EXPANSÃO À 
VOLUME CONSTANTE. 

Laboratório de Geotecnia da Universidade Federal de Pernambuco 

Amostras ensaiadas:   

01 – Aterro A 

02 – Aterro A 

03 – Aterro B 

04 – Aterro B 

 
Quadro 1 – Umidade de Campo (%) 

AMOSTRA UMIDADE (%) 

01 21,03 

02 16,89 

03 17,61 

04 15,16 

 
Quadro 2 – Limites de Consistência 

Limites (%) 

AMOSTRA LL LP IP 

01 46,07 29,47 16,60 

02 46,43 29,46 16,97 

03 50,32 30,02 20,3 

04 46,88 30,06 16,82 

 
Quadro 3 – Composição granulométrica e Densidade Real dos Grãos 

Granulometria (%) Densidade 
Real 

(g/cm³) AMOSTRA  Pedregulho Areia 
Grossa 

Areia 
Média 

Areia 
Fina 

Silte Argila Total 

01 0 1 35 24 12 28 100 2,588 

02 0 2 30 26 12 30 100 2,615 

03 0 5 26 22 14 33 100 2,615 

04 0 4 26 28 13 29 100 2,628 
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Figura 1 – Curva Granulométrica da Amostra 01. 
 
 

Figura 2 – Curva Granulométrica da Amostra 02. 
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Figura 3 – Curva Granulométrica da Amostra 03. 
 

Figura 4 – Curva Granulométrica da Amostra 04. 
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Quadro 4 – Resumo Ensaio de Compactação (Umidade ótima – Wo e Densidade Máxima 
Aparente Seca – Kgf/cm³) 

Compactação (Proctor Normal) 

AMOSTRA Wo (%) MEAS (Kgf/cm³) 

01 18,8 1,635 

02 18,7 1,655 

03 18,6 1,622 

04 18,6 1,65 

 
 
Figura 5 – Curva Granulométrica da Amostra 01 

 

 
 

Figura 6 – Curva Granulométrica da Amostra 02 
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Figura 7 – Curva Granulométrica da Amostra 03 

 
 

Figura 8 – Curva Granulométrica da Amostra 04

 
 

 
Quadro 5 – Resultados dos ensaios de expansão 
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AMOSTRA  Expansão livre (%) Pressão de Expansão À 
volume constante (kPa) 

01 2,90 10,00 
02 6,65 12,50 
03 10,95 32,50 
04 8,70 20,83 
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