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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 OBJETIVOS 
 

Esse relatório tem por objetivo subsidiar o projeto executivo do aterro sanitário – CTR 

Colatina, que será instalado no km 54 BR 259, Colatina/ES. O trabalho em tela foi 

desenvolvido pela Vereda Estudos e Execução de Projetos Ltda em parceria com a 

empresa Geoambiental Consultoria Ltda. para compor o Projeto Executivo do 

empreendimento em tela, baseando-se no seguinte escopo: 

 

1. Análise e interpretação de ensaios de campo e laboratório 

2. Análise de estabilidade 

a. Modelagem geológica e geotécnica dos diversos cenários 

b. Avaliação dos parâmetros geotécnicos para entrada nos diversos modelos 

c. Análise de estabilidade da frente operacional 

d. Análise global de estabilidade para drenagem interna perfeita 

e. Análise global de estabilidade para drenagem interna perfeita e considerando 

efeitos de trincas preenchidas com água e circulação de máquinas e veículos 

pesados 

f. Análise global de estabilidade para drenagem interna imperfeita, com pesquisa 

da superfície piezométrica crítica 

g. Análise de superfícies mistas de ruptura (passando pela base do aterro) 

3. Estudo do modelo hidrogeológico 

4. Estudo de tensões e deformações da fundação 

5. Plano de monitoramento geotécnico 

6. Emissão de relatório final, com recomendações. 

 

2 INFORMAÇÕES GERAIS 
 

O empreendimento em estudo se denomina “CTR Colatina”, correspondente à etapa de 

Licença Prévia (LP), se localiza nas proximidades da Rodovia BR 259, km. 54, município 

de Colatina (ES), como se vê na figura abaixo de modo aproximado. 
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FIGURA 1 – Sobreposição da área projetada do aterro de RSU sobre imagem de satélite 

 

De propriedade do Governo do Estado do Espírito Santo e sob a responsabilidade da 

Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano do Estado 

do Espírito Santo (SEDURB) o projeto é objeto de análise pelo IEMA, onde está 

cadastrado pelo número de processo IEMA 47866489 (LP-

GCA/SL/Nº336/2010/CLASSEIV). 

 

Em projeção o aterro ocupará uma área de 14,6874 hectares em um terreno de 34,6364 

hectares, com taxa de ocupação considerando a área total do terreno é de 17,3%. Sua 

altura máxima será de 61,35 m, começando na cota de 140 m e terminando na cota de 

201,35 m. Os taludes apresentarão declividade de 1V:2,5H, separados por bermas de 

equilíbrio com larguras de aproximadamente 5 m. O projeto terá vida útil estimada em 20 

anos e a quantidade média diária de resíduos sólidos urbanos a ser aterrada (período 

2013 – 2033) é da ordem de 325 toneladas. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

3.1 GEOLOGIA ESTRUTURAL REGIONAL 
 

O conhecimento geológico disponível sobre a região do Baixo Rio Doce está vinculado, 

sobretudo a investigações regionais realizadas na Faixa Araçuaí, sendo constituídos por 

granitóides de idades variando de arqueana a proterozóico inferior e de evolução 

tectônica. Sua caracterização estrutural está relacionada com duas fases de deformação. 

A primeira produziu, localmente, dobras com eixos subverticais associadas a uma 

foliação com orientação N-S. A segunda é caracterizada por uma clivagem de crenulação 

materializada por níveis biotíticos (KARNIOL & MACHADO, 2004). 

 

As rochas da região podem ser agrupadas em quatro complexos (TULLER, 1993): 

 

1. Complexo gnáissico-migmatítico 

2. Complexo gnáissico-kinzigítico 

3. Complexo carnockítico 

4. Complexo granitóide 
 

Na unidade (1) acima podem ser identificados três domínios estruturais. O primeiro domínio é 

caracterizado por estruturas dúcteis de baixo e alto ângulo, associadas com amplos sinformais e 

antiformais com eixos orientados NE a NNE. São descritas estruturas com giro dextral associadas 

com as estruturas de alto ângulo. O metamorfismo atingiu condições de grau alto. 

 

Em uma seção geológica pelo Vale do Rio Doce até Colatina, passando por Aimorés e Baixo 

Guandu (MG/ES), podem ser distinguidos os seguintes domínios estruturais:  

 

1. Domínio Oeste, entre Tarumirim e a borda leste do Batólito Galiléia, que engloba os 

Complexos Juiz de Fora, Pocrane e Piedade; 

2. Domínio Central, entre a borda leste do Batólito Galiléia e Resplendor, que engloba 

as Suítes Galiléia e Urucum, Formação São Tomé (xistos) e Grupo Crenaque 

(quartzitos); 

3. Domínio Leste, entre Resplendor (MG) e Colatina (ES), que engloba os Complexos 

Paraíba do Sul e Pocrane, e as Suítes Intrusivas Medina, Montanha e Aimorés. 
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O Domínio Leste é caracterizado por uma foliação subvertical, com mergulhos fortes para 

leste, entre Baixo Guandú e Colatina, e subhorizontais na região de Aimorés, influenciada 

provavelmente pela intrusão do Maciço Aimorés. Esta foliação é planoaxial a dobras 

apertadas a isoclinais, com eixos paralelos a uma lineação de estiramento mineral 

orientada N10-30º /10-30º.  

 

A análise estrutural é baseada na caracterização geométrica e cinemática realizada ao 

longo da mesma seção geológica-estrutural no Baixo Vale do Rio Doce, entre as cidades 

de Baixo Guandu e Colatina. Os dados estruturais planares e lineares, tratados em 

diagramas de projeção polar do tipo Schmidt-Lambert (hemisfério inferior), podem ser 

reunidos nos seguintes domínios estruturais (KARNIOL & MACHADO, 2004): 

 

1) Domínio estrutural I 
 

Vai desde Baixo Guandu até Itapina e engloba associação de granulitos intermediários a 

básicos com gnaisses e granitóides subordinados (domínio IA) e charnockito (domínio 

IB). 

 

O domínio dos granulitos e granitóides pode ser assim caracterizado: 

 

• Os granulitos são homogêneos na escala de afloramento; 

• Exibem um bandamento fino caracterizado por uma trama planar com alternância de 

leitos descontínuos e lenticularizados, milimétricos a centimétricos; 

• São ricos em biotita, anfibólio e piroxênio, e apresentam leitos ricos em plagioclásio, 

quartzo e quantidades menores de granada; 

• Os gnaisses apresentam também um bandamento fino, com aspecto listrado e trama 

planar, centimétrico a milimétrico, rico em plagioclásio, quartzo ou biotita, com menor 

quantidade de anfibólio; 

• A foliação é gnáissica ou milonítica com orientação variável entre N10-70ºW (máximo: 

N48ºW/60º) e mergulhos entre 50º e 80º para NE; 

• Os mergulhos são altos na porção oeste do domínio e passam para mergulhos 

intermediários na sua parte central a progressivamente mais suaves para leste; 

• Em projeção estereográfica a lineação mostra uma ampla variação no quadrante NE 

e define dois máximos: um principal (N60º/48º) e outro secundário (N90º/48º). 
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O charnockito é uma rocha porfirítica homogênea, com as seguintes características: 

 

• Granulação grossa, cinza esverdeada; 

• Foliação de fluxo magmático marcada pelo arranjo de megacristais centimétricos de 

plagioclásio (até 6,0 cm) e cristais de biotita alinhados no plano de foliação; 

• Os megacristais de plagioclásio são euédricos, quadráticos e retangulares, mais 

raramente elípticos, e perfazem de 5% a 70% em volume da rocha; 

• Os megacristais são envolvidos por uma matriz inequigranular média a fina, com 

biotita, quartzo, feldspato potássico, piroxênio e plagioclásio; 

• Localmente, ocorrem cristais de granada (0,5 a 2 cm) disseminados. A foliação 

magmática do charnockito apresenta mergulhos mais acentuados que os granulitos e 

granitóides do subdomínio IA; 

• A lineação presente neste domínio, embora de difícil observação, caracteriza-se pelo 

alinhamento preferencial de cristais de biotita e agregados de quartzo e feldspato.  

 

2) Domínio estrutural II 
 

Este domínio estende-se entre as localidades de Itapina e proximidades de Barra de São 

João Pequeno, situada a meio caminho de Colatina. O limite deste domínio com o 

domínio anterior é marcado por uma zona de cisalhamento de alto ângulo com orientação 

N50°E/70°SE. Esta zona de cisalhamento é caracterizada pela presença abundante de 

veios de quartzo e leucogranitos com granada, exibindo textura protomilonítica. Observa-

se uma lineação caracterizada por grãos e agregados de quartzo estirados, juntamente 

com biotita e moscovita. 

 

As rochas desse domínio exibem trama planar caracterizada por um bandamento 

gnáissico com leitos milimétricos a centimétricos mais ricos em minerais máficos, 

principalmente biotita e piroxênio, em alternância com leitos félsicos centimétricos a 

decimétricos ricos em quartzo e feldspato. No plano de foliação deste bandamento 

observa-se uma lineação muito pronunciada definida pelo estiramento de agregados de 

quartzo, feldspato e biotita, ou ainda por grãos de sillimanita e grafita fortemente 

orientados. 
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Os leucogranitos são cinza-esbranquiçados, inequigranulares, de granulação média a 

fina, e ocorrem em corpos subconcordantes nos gnaisses e granulitos, sendo comum a 

presença de granada, moscovita e biotita (entre 3 a 5%).  

 

Associam-se ainda corpos pegmatíticos com granada subconcordantes com a foliação 

principal. Os leucogranitos, encaixados nos granulitos, são corpos descontínuos, 

lenticularizados, de espessura centimétrica (1 a 5 cm), que se alternam com leitos 

irregulares cinza escuro, milimétricos a centimétricos (0,3 a 1 cm), ricos em biotita, 

sillimanita e granada. 

 

Neste domínio, a foliação principal apresenta-se com maior dispersão e os mergulhos 

são menos acentuados do que no domínio I. Nota-se também no estereograma a 

existência de três máximos: um principal, com orientação N39oW/42NE e dois 

secundários, um orientado N70oE/60oNW e outro, N50oE/70oNW. 

 

3) Domínio estrutural III 
 

Este domínio estende-se desde a localidade de Barra de São João Pequeno até as proximidades 

de Colatina, incluindo aí uma série de exposições ao longo da BR-459, que afloram na margem 

esquerda (norte) do Rio Doce. 

 

O Domínio Estrutural III é caracterizado por biotita gnaisses (sillimanita-granada-biotita gnaisses) 

bandados muito semelhantes aos do domínio anterior. Granitos tipo-S, ricos em granada e 

moscovita, de espessura métrica a decamétrica, ocorrem como corpos concordantes e 

discordantes do bandamento gnáissico. 

 

Para leste, em direção à Colatina, há um aumento significativo de espessura e volume destes 

corpos, sugerindo a intensificação dos processos relacionados à geração de fusões graníticas 

durante o metamorfismo regional. Nesta região, são comuns nos afloramentos rochas com feições 

migmatíticas. 

 

Em Colatina ocorre um expressivo corpo de granito leucocrático com foliação de fluxo magmático 

orientada próxima de N-S e mergulhos fortes para W. Neste domínio, a foliação principal 

apresenta um máximo principal com orientação próxima de E-W e mergulho médio de 30º para 

norte. Os máximos secundários mostram direções NE-SW e NW-SE e mergulhos intermediários 

(50º) a fortes (65º) para NW e NE, respectivamente.  
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4) Domínio estrutural IV 
 

Este domínio corresponde à porção oeste de Colatina e é inteiramente ocupado pelo Granito 

Colatina. Suas principais características são (KARNIOL & MACHADO, 2004): 

 

• A foliação magmática é muito pronunciada e definida pela orientação preferencial de 

quartzo e feldspato com níveis milimétricos a centimétricos de biotita; 

• O contato leste do Granito Colatina acha-se encoberto por sedimentos Terciários do 

Grupo Barreiras, enquanto o seu contato oeste é aparentemente tectônico com 

gnaisses do domínio anterior; 

• Próximo à Colatina, nota-se uma maior participação em volume de corpos graníticos, 

numa proporção entre 60 e 80%, sendo gradativamente menor próximo ao contato 

com o domínio III, onde decresce para 20 a 40%; 

• No domínio IV predomina um leucogranito inequigranular, de granulação média, com 

granada e biotita (5%), contendo injeções de granitos branco e róseo; 

• Ocorrem localmente porções de granulação grossa, porfiríticas, com megacristais (1 a 

3 cm) de feldspato potássico rosados, relativamente mais ricas em minerais máficos 

(10%), contendo ainda granada; 

• São comuns zonas estreitas (decimétricas a métricas) de rochas protomiloníticas 

injetadas por pegmatitos e biotita granito rosado; 

• Neste corpo granítico predomina uma foliação magmática marcada por trama planar 

(tectonito S), acompanhada pelo desenvolvimento de zonas de cisalhamento sin-

magmáticas; 

• Observam-se ainda zonas de cisalhamento em estado sólido desenvolvidas ao longo 

de planos C’ preenchidos por leucogranito rosado; 

• Tais zonas promovem a deflexão do par de foliações S-C anterior (alto ângulo), e 

relacionam-se a um quadro tectônico de esforços compressivos, com movimentação 

de topo para ESE; 

• Em escala mesoscópica, a lineação mineral é muito difícil de ser reconhecida. 

Contudo, a análise microestrutural, realizada segundo os planos XZ e YZ do elipsóide 

de deformação finita, mostra a existência de uma lineação mineral definida por 

agregados de quartzo, feldspato e biotita, com orientação aproximada 275º/70°.  

 

Em resumo os dados estruturais das rochas da região de Colatina podem ser assim 

resumidos: 
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1. Existência de uma foliação principal com duas orientações predominantes; 

2. Uma orientação tem direção N-S a NNW-SSE e mergulhos altos a baixos para E e 

NE, que está presente em todos os domínios estudados; 

3. A outra apresenta direção NE-SW e mergulhos intermediários a altos para SE e NW, 

que é encontrada principalmente nos domínios II e III; 

4. Na escala de afloramento, estas duas orientações de foliação caracterizam-se por 

uma trama composta de foliações, ocorrendo a geração de pares de foliações S-C e 

S-C-C’, bem como planos de foliações de baixo ângulo truncados por foliações de 

ângulo alto, desenvolvidos sob condições metamórficas similares; 

5. O metamorfismo ocorreu sob condições de grau alto ou mesmo em fácies granulito, 

Contudo, a relação temporal entre estas estruturas ainda não foi determinada; 

6. As texturas e estruturas magmáticas presentes no Granito Colatina (Granito tipo-S) 

sugerem tratar-se de um corpo granítico alojado após o metamorfismo regional e ao 

desenvolvimento das estruturas contracionais e extensionais acima descritas; 

7. Contudo, a existência de foliação magmática com orientação próxima ao da foliação 

metamórfica encontrada em outros domínios da seção (domínios IA e IB) sugere a 

reativação de estruturas anteriores durante o alojamento do corpo; 

8. A presença neste granito de estruturas compressivas em estado sólido com 

movimentação de topo para ESE denota o seu desenvolvimento em um quadro de 

tensores diferente daquele associado com as estruturas anteriores; 

9. Na região de interesse deste estudo (Município de Colatina) predomina o Granito 

Colatina tipo S, com foliação metamórfica de alto grau (figura 2). 

 

 
FIGURA 2 – Representação do granito Colatina (+) com a orientação de alto grau das foliações 

magmáticas. O estereograma das lineações é representado na figura à direita 
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3.2 LITOLOGIAS 
 

As principais informações geológicas podem ser pesquisas através dos projetos de 

mapeamento geológico desenvolvidos pela CPRM - Serviço Geológico do Brasil (Projeto 

Jequitinhonha, escala 1:250.000) e RADAMBRASIL (Folha Rio Doce, escala 

1:1.000.000). Nestes estudos os autores consideram a migmatização e intrusões 

magmáticas como associadas à deformação polifásica e sugerem o truncamento da 

foliação principal (NNE-SSW a NW-SE) por um sistema de falhas subverticais com 

orientação N60ºE no Lineamento Ipanema-Nova Venécia (KARNIOL & MACHADO, 

2004). 

 

Em outro estudo desenvolvido pela CPRM (escala de 1:100.000) foram individualizadas 

na região do baixo Rio Doce as seguintes unidades, de leste para oeste (TULLER, 1993): 

 

1. Granito Colatina; 

2. Gnaisses aluminosos com kinzigitos associados do Complexo Paraíba do Sul; 

3. Hiperstênio-granito porfirítico, microclina-granito porfirítico e quartzo diorito da Suíte 

Aimorés, representada na área pelos Maciços Intrusivo Itapina e Ibituba; 

4. Granulito tipo Mascarenhas (gnaisses enderbíticos, granodioríticos e tonalíticos). 

 

 
FIGURA 3 – Mapa geológico da região de Colatina (ES) com legenda explicativa 

 

Para a figura acima a legenda à direita tem as seguintes definições: 

 

• 1 = Supergrupo Minas e Rio das Velhas 

• 2 = Complexo Paraíba do Sul 

• 3 = Grupo Rio Doce 

• 4 = Suíte tipo I G3I 
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• 5 = Suíte tipo I GT1 6 

• 6 = Suíte tipo S G2 e G3S 

• 7 = Suíte tipo I G5 

• 8 = Cobertura fanerozóica 

• 9 = Sentido de transporte tectônico principal 

• 10 = Zonas de cisalhamento 

• 11 = Limite do Cráton São Francisco 

• 12 = Seção geológica 

 

3.3 GEOLOGIA LOCAL 
 

Localmente, ocorrem exposições pontuais de afloramentos do Granito Colatina 

imediatamente a norte e nordeste da área do aterro, como se ilustra pela figura abaixo. 

 

 
FIGURA 4 – Ilustração dos afloramentos do Granito Colatina nas proximidades do aterro 

 

3.4 GEOMORFOLOGIA 
 

O setor Baixo Rio Doce está totalmente inserido no estado do Espírito Santo e é 

caracterizado por uma morfologia variando de W para E de colinas, tabuleiros e planície 

costeira. É delimitada a Oeste pelas colinas baixas, próximo a Colatina (Figura 3) e por 
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um importante falhamento com direção NNW-SSE, o qual exerce influência sobre a 

direção principal dos cursos d água nessa área. 

 

FI
FIGURA 5 – Paisagem típica do relevo do Baixo Rio Doce. À direita, rio Doce a jusante de 

Colatina apresentando grandes bancos de areia (COELHO, 2006) 
 
Fato semelhante se repete entre os tabuleiros terciários do Grupo Barreiras com o 

destaque para inúmeras lagoas de barragem natural alongadas na direção NW/SE a 

exemplo da Lagoa Juparanã, Lagoa Grande, Lagoa Nova em Linhares, sendo marcado 

também por uma extensa planície costeira quaternária. As altitudes predominantes são 

entre 100 e 200m decrescendo em direção ao litoral e junto à planície costeira não 

ultrapassa os 20 metros. 

 
Já o setor Médio Rio Doce possui seus limites a montante do município Colatina (ES) abrangendo 

o noroeste da bacia com elevações predominantes entre 200 e 500m, situados sobre o domínio do 

complexo Gnáissico-Magmático-Metamórfico com o predomínio de biotita-gnaisse, estando 

dispostas na direção preferencial NE-SW, caracterizada por pontões graníticos e colinas com 

topos nivelados e vales ora fechado, ora abertos. Em ambas as margens do rio Doce, grande 

parte dos cursos d água segue a mesma direção das estruturas. As exceções ficam para os 

setores inferiores dos rios Manhuaçu e José Pedro, ambos seguindo a direção W-E. 

 

O setor Alto Rio Doce tem seus limites situados nas adjacências de Governador Valadares (MG). 

Envolve as bacias que vertem do Espinhaço escoando de W para O com altitudes que variam de 

300 a 2.600 m. Este setor diferentemente dos dois anteriores, é marcado por serras e cristas em 

domínio do complexo Gnáissico-Magmático ocorrendo falhamentos nas direções NW-SE e NE-

SW, os quais influenciaram também a direção dos rios principais como o Piracicaba e Santo 

Antônio, que seguem a direção SW-NE; no rio do Peixe segue a direção NW-SE, e nos rios 

Corrente Grande, Suaçui Pequeno e Suaçui Grande, que escoam na direção W-E. Já a montante 

o rio Piracicaba é marcado por um conjunto de relevos acidentados com colinas alongadas que 

conferem ao modelado um aspecto de “mares de morros” e o destaque para a Serra do Caraça 
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que atinge 2.064 m (COELHO, 2006; ANA, 2001; SOUZA, 1995; RADAMBRASIL, 1987; 

STRAUCH, 1955). 

 

3.5 MINERALOGIA 
 

A crosta terrestre é formada por rochas silicatadas, com forte presença de quartzo, 

feldspatos, micas, anfibólios e piroxênios, onde o primeiro é formador da fração areia e os 

demais da fração argila. Os minerais argilosos e a argila são formados a partir de reações 

da água circulante com oxigênio e dióxido de carbono, estando todos presentes em 

climas úmidos e quentes nos poros, clivagens e microfraturas das rochas. Suspensões 

coloidais e íons metálicos em solução aquosa também contribuem para a formação de 

argilas. Em conjunto, os três mecanismos estão presentes por estes processos (herança 

genética da rocha, transformação química e neo-formação a partir de minerais 

secundários). 

 

Na construção de aterros sanitários a caracterização mineralógica de rochas e solos é 

importante, pois: 

 

• Os minerais da fração argila são determinantes para a capacidade tampão do solo, 

tanto em termos de permeabilidade quanto de retenção de contaminantes; 

• A atividade da fração argila depende dos minerais presentes, sendo importante para 

fins de compactação do solo. 

 

Os feldspatos se constituem nos minerais mais abundantes da crosta (cerca de 60%), 

participando intensamente das rochas magmáticas e das rochas metamórficas que delas 

derivam. Sua presença é inevitável em granitos, gnaisses, xistos, pelitos e pegmatitos. 

Íons de sódio, potássio, cálcio, bário, ferro e chumbo são freqüentes na constituição dos 

feldspatos. São importantes os seguintes exemplos de feldspatos: 

 

• Ortoclásios, ricos em íons de potássio e classificados como alcalinos e podendo ser 

designados por denominações específicas: 

o Ortoclásio 

o Sanidina 

o Anortoclásio 

o Microclina 
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• Plagioclásios, ricos em íons de sódio e cálcio (também chamado de “sódico-

cálcicos”), com várias denominações particulares: 

o Oligoclásio 

o Andesina 

o Labradorita 

o Anortita 

o Albita 

 

Os minerais básicos das rochas magmáticas estão presentes na mineralogia dos corpos 

rochosos da região da Colatina (quartzo, feldspatos e micas). Os tipos minerais mais 

comuns são: 

 

• Quartzo 

• Feldspatos (anfibólio, plagioclásio, piroxênio) 

• Micas (biotita, moscovita). 

 

3.6 PEDOLOGIA 
 

3.6.1 CONCEITOS SOBRE SOLOS DERIVADOS DE GRANITOS 
 

Clima (fator mais importante), tipo de rocha, vegetação, relevo e tempo de atuação são 

os vários fatores que atuam na formação do solo. Na região de Colatina, onde 

predominam altas temperaturas médias anuais e elevadas precipitações pluviométricas, 

tais condições se combinam com a natureza das rochas locais e suas estruturas para a 

formação de solos autóctones (alteração in situ da matriz rochosa). 

 

Tais solos, inevitavelmente, são bastante diversificados em razão da rica composição 

mineral dos granitos e da intensidade dos intemperismos, físico e químico. A vegetação 

contribui para a formação de solos orgânicos e a pedogênese propicia a poli-agregação 

de partículas coloidais do solo nas camadas superficiais, emprestando-lhe elevada 

porosidade. 
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Solos derivados de granitos e gnaisses, tais como se apresentam no local em estudo, 

são caracteristicamente argilosos ou argilo-arenosos em superfície (horizonte B). 

Geralmente apresentam cor vermelha, sendo constituídos por partículas de quartzo, 

feldspatos e micas. As argilas são do tipo 1:1 (caolinitas) e, normalmente, são ricas em 

óxidos de ferro (hematita) e alumínio (gibbsita). Algumas características geotécnicas 

marcantes desses solos podem ser assim resumidas: 

 

• Índice de vazios em estado natural superior a 1, com porosidade maior que 50%; 

• Baixa susceptibilidade à erosão devido à presença de forças coesivas; 

• SPT relativamente baixo, variando na faixa de 3 a 10; 

• Plasticidade média; 

• Boa resposta aos esforços de compactação; 

• Após a compactação, suas propriedades mecânicas apresentam sensíveis melhoras 

sob o ponto de vista de permeabilidade (da ordem de 10-7 cm/s) e resistência ao 

cisalhamento (coesão efetiva superior a 35 kPa e ângulo de atrito efetivo superior a 

30º). 

 

Sob o ponto de vista de classificação pedológica, estes solos de classificam como 

Latossolo Vermelho Amarelo, Álicos (LVd2), de textura argilosa. Sua distribuição espacial 

é freqüente em relevo montanhoso, onde a cobertura vegetal é a de floresta 

subperenifólia. Os perfis são bastante variáveis, desde o raso (da ordem de uns 30 cm ou 

menos) até o profundo (da ordem de 3 – 4 metros). 

 

Os cambissolos, formados também em ambientes geológicos de granitos e gnaisses, 

tendem a produzir argilas siltosas com aspecto micáceo, baixa coesão e ângulo de atrito 

interno elevado, às vezes superior a 40º. Sua localização espacial é típica de relevos 

mais acentuados. 

 

3.6.2 SOLOS REGIONAIS 
 

De acordo com a classificação do Sistema Brasileiro proposta pela EMBRAPA (1999), na 

região de Colatina ocorre seis classes de solo, com amplo predomínio das duas primeiras 

(NASCENTES, 2006): 
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1) Latosolo Vermelho-Amarelo distrófico e/ou álicos 

 

Esta classe ocorre, principalmente, nos planaltos dissecados desde o plano (baixadas 

fluviais do rio Doce) e suave ondulado das colinas adjacentes. É o tipo de solo regional 

mais freqüente. 

 

Latossolos cobrem extensas áreas no Brasil e são caracterizados essencialmente por 

agregados (pequenos grânulos, bastante resistentes e estáveis - devido à presença de 

óxidos de ferro – hematita e goetita, e de alumínio – gibbsita), alto grau de intemperismo 

e elevada permeabilidade em seu estado natural. Mesmo Latossolos com fração argila 

muito alta (em torno de 80% de argila) possuem grandes taxas de infiltração de água, 

porosidade e aeração, e pequena densidade em seu estado natural, devido à sua 

agregação (AZEVEDO & BONUMÁ, 2004). 

 

Tal agregação é constituída por aglomerados de partículas desde o tamanho de argila até 

maiores que areia, sendo formada por macroagregados (partículas maiores que 250µm) 

e microagregados (partículas menores que 250µm). Porém, ao passar pelo processo de 

desagregação os latossolos se tornam dispersos e com grande mobilidade 

(suscetibilidade à erosão). 

 

A mineralogia da fração argila dos Latossolos é constituida por minerais e colóides 

orgânicos (estes, em geral, não são identificados por exames tácteis-visuais de campo). 

Os minerais são representados por caulinita, óxido de alumínio (gibbsita), óxidos de ferro 

(hematita – este a forma mais abundante de óxido de ferro; goetita – esta a forma mais 

comum de ferro oxidado em solos) e minerais hidróxi intercamadas, combinados em 

diversas proporções e de origem pedogenética, o que lhes confere propriedades 

químicas totalmente diferentes dos mesmos minerais de origem litogênica (pelo menos 

isto é certo no argilomineral caulinita, que é o mais frequentemente encontrado em 

Latossolos). Os colóides orgânicos são parcialmente responsáveis pela dispersão, 

floculação e agregação dos latossolos em função de sua associação em complexos 

organominerais.  

 

A dispersão dos colóides, que está relacionada à interação das suas cargas elétricas 

superficiais em um meio polar, representa a suscetibilidade do solo à erosão hídrica. A 

dispersão ocorre quando a energia de repulsão predomina sobre a energia de atração. 
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As partículas podem aproximar-se umas das outras devido a vários mecanismos de 

atração, mas a força de repulsão aumenta à medida que a distância entre partículas 

diminui. As partículas que não possuem energia para superar a barreira energética que 

as separa se mantêm dispersas.  

 

A floculação, por outro lado, é causada por forças de atração que surgem de variações 

nos campos eletromagnéticos dos átomos dos minerais. A floculação ocorre quando há 

uma grande concentração eletrolítica e/ou alta valência que resultam em dominância de 

forças de atração sobre forças de repulsão.  

 

A agregação de partículas de solo pode se originar por acresção (formação de agregados 

pequenos constituídos por areia, silte e argila e que concentra argila nos agregados) ou 

por fragmentação (quebra da massa do solo por estresse mecânico relacionado à ação 

da água e que resulta em distribuição homogênea da argila no solo) da massa do solo.  

 

Em vários solos, as quantidades de argila e matéria orgânica são maiores no interior dos 

agregados quando comparadas com a quantidade total no solo, o que é possível já que 

os agregados grandes se desagregam, desfazem em outros menores e assim 

sucessivamente até que se obtenha argila, silte e areia. Ao contrário, por acresção, os 

agregados se formam através de uma seqüência crescente de agregação, começando 

com forças microscópicas que aglomeram as partículas de argila, silte e areia.  

 

As características físicas mais importantes dos macroagregados é a baixa densidade e 

alta porosidade (além da porosidade interna dos agregados, também existe a 

contribuição dos poros entre os agregados). O contrário acontece com os 

microagregados (basicamente constituídos por argilominerais, microrganismos e 

biopolímeros com diâmetros inferiores a 20 µm). Os macroagregados superiores a 250 

µm são muito frágeis e se desfazem com facilidade – sendo este o limite quantitativo que 

separa microagregados (podem agregar partículas de siltes e materiais orgânicos menos 

decompostos) de macroagregados. 

 

Óxidos de ferro e alumínio ocorrem freqüentemente em latossolos como partículas 

isoladas, porém a goetita forma complexos organominerais mais estáveis. Os ciclos de 

secagem e umedecimento criam forças nos meniscos de água capilar que aproximam os 

agregados e podem afetar o grau de agregação do solo. Porém, o rápido umedecimento 
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do solo, após a secagem, aprisiona bolhas de ar no seu interior, o que produz uma 

variação volumétrica brusca na massa do solo e provoca a desagregação (exceto em 

agregados de latossolos com diâmetros inferiores a 2mm). 

 

A massa específica dos sólidos de solos superficiais varia na faixa de 2,30 a 2,90 g/cm3. 

Costuma-se aceitar como padrão representativo o valor de 2,65 g/cm3 tendo em vista o 

predomínio do quartzo (2,65 g/cm3) e dos silicatos (por exemplo, caulinita = 2,60 a 2,66 

g/cm3). Latossolos tendem a possuir maior valor (2,84 g/cm3 em latossolos roxos) devido 

à marcante presença de óxidos de ferro (hematita = 5,30 g/cm3).  

 

Portanto, seria de se esperar que solos argilosos de cor vermelha, com grande presença 

de hematita, deveriam ter massa específica dos sólidos maior que o valor estimado. No 

entanto, colóides orgânicos impregnados no solo (turfa = 0,8 a 1,4 g/cm3) podem ser os 

responsáveis pelo abaixamento do valor esperado. 

 

2) Argissolo Vermelho-Amarelo 

 

Esta classe de solo, representada pela denominação antiga de Podzólico (Vermelho- 

Amarelo) é encontrada desde o relevo plano e suave ondulado até o forte ondulado e 

montanhoso, com predominância do último. Sua principal limitação é o relevo, tendo em 

vista que, quase a totalidade da área ocupada com o argissolo está em relevo forte 

ondulado e/ou montanhoso e devido ao problema da grande susceptibilidade à erosão 

que esses tipos de solos apresentam. Dessa forma, a sua utilização fica restrita ao uso 

com pastagens e culturas de ciclo longo tais como o café. 

 

A susceptibilidade à erosão se deve, não somente à característica montanhosa de relevo 

onde se encontra presente, mas também devido à presença de argilominerais 

leucocráticos neste tipo de solo. 

 

Os demais solos regionais, de presença pouco significativa, são apenas relacionados a 

seguir. 

 

3) Latossolo Ácrico 

4) Cambissolos 

5) Neossolo Litólico 
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6) Neossolo Regolítico  

 

3.7 PROPRIEDADES GEOTÉCNICAS DE R.S.U. 
 

Dentro dos conceitos já estabelecidos na Mecânica dos Resíduos está bem estabelecido 

que as principais propriedades geotécnicas dos RSU (resistência ao cisalhamento, 

condutividade hidráulica, deformabilidade) são muito variáveis com o tempo e outros 

fatores (modo de operação, porte do aterro, condições climáticas, etc.). 

 

Nesta revisão serão abordados os principais conceitos atualmente disponíveis sobre as 

diversas influências exercidas por estes fatores, citando-se: 

 

1. Influência do atrito da geomembrana na base do aterro; 

2. Influência da profundidade do lixo; 

3. Influência da idade do lixo na granulometria; 

4. Influência da idade do lixo na variação dos parâmetros de resistência ao 

cisalhamento; 

5. Influência da idade do lixo nos recalques; 

6. Influência da idade do lixo no comportamento “tensão x deformação”; 

7. Influência da profundidade nos parâmetros de resistência ao cisalhamento. 

 

Classicamente, as análises de estabilidade de taludes de aterros sanitários contemplam, 

exclusivamente, as rupturas sob a forma circular clássica, enquanto que, na prática, 

embora não haja experiência consagrada a este respeito, as superfícies podem ocorrer 

também sob forma mista (plana-circular). Em outras palavras, a geomembrana, por 

possuir resistência à tração consideravelmente superior à do RSU, pode se configurar 

como um plano de deslizamento pela base, plano este que se conecta a superfícies 

circulares a montante e a jusante, geralmente ligadas a trincas de tração.  

 

Atualmente, já se dispõem de alguns resultados de ensaios de laboratório que permitem 

a modelagem destes sistemas em termos de envoltórias de resistência de interface 

(resistência máxima ou de pico e resistência para deslocamento previamente 

estabelecido de 20 mm). O quadro abaixo apresenta um resumo das principais 

informações de interesse: 
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QUADRO 1 – Envoltórias de resistência de interface (fonte: VIDAL, 2007) 

INTERFACE ENVOLTÓRIAS DE RESISTÊNCIA (kPa). 

Pico Deslocamento de 
20mm 

Argila siltosa vermelha x Geomembrana de 
PEAD Texturizada A.R. 2mm (lado com menor 
altura de textura) 

 σ.tg24,4 = ح σ.tg27,7 + 3,4 = ح

Argila siltosa vermelha x Geomembrana PEAD 
lisa 2,5mm 2,4 = ح + σ.tg19 ح = σ.tg11,3 

Silte argiloso amarelo x Geomembrana de 
PEAD texturizada A.R. 2mm (lado com menor 
altura de textura) 

 σ.tg20,7 = ح σ.tg26,6 = ح

 

À medida que um aterro sanitário vai sendo operado e aumentam as espessuras das 

células de aterramento, alguns importantes parâmetros que exercem influência indireta 

sobre as características de resistência e deformabilidade do maciço são afetados por 

esta majoração. Citamos, particularmente, a temperatura, a umidade e a massa 

específica devido à influência que exercem na segurança do aterro. 
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FIGURA 6 – Variação temperatura x profundidade de aterros RSU (COUMOULOS et all, 1995) 

 

O aumento da temperatura diminui a viscosidade do chorume, facilitando sua migração 

por gravidade, e aumenta a atividade bacteriana, que, ao acelerar a degradação da 

fração orgânica, diminui sua granulometria e altera o comportamento da curva “tensão x 

deformação”, afetando, indiretamente, a estabilidade do maciço. O aumento do peso 

específico afeta diretamente as condições de estabilidade do maciço. Por outro lado o 

aumento da umidade é fator importante na diminuição da resistência ao cisalhamento. 
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FIGURA 7 – Variação do peso específico com a profundidade para aterros operados em camadas 

de 0,3 a 0,5 m de espessura (WIEMER, 1982) 
 

Embora algumas pesquisas existentes não concordem quanto aos limites das faixas 

granulométricas, não há dúvidas de que, com o passar dos anos, o lixo depositado em 

aterros sanitários tende a se tornar mais fino em razão, principalmente, da degradação da 

sua fração orgânica (figura 8). 
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FIGURA 8 – Influência da idade do lixo na sua granulometria (CARVALHO, 1999) 
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FIGURA 9 – Variação da coesão e do ângulo de atrito com a idade do lixo (fonte de dados: 

TURCZYNSKI, 1988) 
 

A figura acima justifica a tendência de se adotar nas análises de estabilidade dos valores 

mínimos projetados para a coesão e o ângulo de atrito. Nota-se a tendência de 

estabilização dos referidos valores em 15 kPa e 25º para os períodos normais de vida útil 

em aterros sanitários, bem como a maior sensibilidade da coesão com o envelhecimento 

do lixo aterrado. 

 

Os recalques da massa de lixo em aterros sanitários são afetados pela variável tempo. 

As maiores velocidades de recalques são aquelas que ocorrem nos dois primeiros anos, 

onde ocorrem, mais intensamente, os processos de biodegradação (GANDOLLA et all., 

1994). 

 

A figura abaixo, ilustrativa desta proposição, mostra os recalques expressos em 

“porcentagem”, e não como “recalque absoluto”. Esta forma de expressão significa que o 

recalque absoluto tem menor significado que o recalque relativo (ou percentual), pelo que 

se torna necessário conhecer, a priori, qual a altura de lixo sob cada placa medidora. 
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FIGURA 10 – Variação dos recalques relativos simples e acumulados, com o tempo (GANDOLLA 

et all, 1994) 
 

Em outros termos, um recalque de 1 m que ocorre em uma camada de 20 m de lixo é 

mais perigoso que um recalque de 1,1 m que ocorre em uma camada de 30 m. Além 

disso, é importante notar que o conceito de “velocidade de recalque” também deve ser 

considerado em análises do comportamento de aterros sanitários, já que, como previsto 

na Mecânica dos Materiais, os fenômenos de ruptura são mais freqüentes nas situações 

em que um determinado recalque ocorre em menos tempo do que outro. 

 

Portanto, o estudo dos recalques (e dos deslocamentos horizontais, em geral) deve ser 

monitorado através dos seguintes parâmetros: 

 
QUADRO 2 – Relação dos recalques e deslocamentos horizontais recomendados para 
monitoramento geotécnico 

 
RECALQUES 

 

 
DESLOCAMENTOS HORIZONTAIS 

 
Recalque absoluto Deslocamento horizontal absoluto 

Recalque relativo (percentual) Deslocamento horizontal relativo (percentual) 

Recalque absoluto acumulado Deslocamento horizontal absoluto acumulado 

Recalque relativo acumulado Deslocamento horizontal relativo acumulado 

Velocidade de recalque absoluto Velocidade de deslocamento horizontal absoluto 

Velocidade de recalque relativo Velocidade de deslocamento horizontal relativo 

Velocidade de recalque absoluto acumulado Velocidade de deslocamento horizontal absoluto acumulado 

Velocidade de recalque relativo acumulado Velocidade de deslocamento horizontal relativo acumulado 

 

Machado et all (2005) apresentaram resultados de resistência mecânica de RSU, 

considerando a influência da biodegrabilidade, usando ensaios triaxiais do tipo CD e 
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executados em amostras de grandes dimensões (D = 0,2m) obtidas no Aterro 

Metropolitano Centro (Salvador – BA). Para fins de comparação, os ensaios foram 

conduzidos com amostras de duas idades diferentes (resíduo novo, na frente 

operacional; resíduo com 4 anos de disposição). Para a moldagem dos corpos de prova 

do resíduo novo foi adotado peso específico de 10 kN/m3, com teor de umidade da ordem 

de 92%. Já para os corpos de prova do resíduo de 4 anos a moldagem levou em conta a 

perda de massa e previsões de mudança de volume. 

 

Os resultados obtidos nos ensaios triaxiais foram analisados em termos do 

comportamento das curvas “tensão x deformação” e se prestam às seguintes conclusões: 

 

• Os parâmetros de resistência ao cisalhamento (atrito e coesão) variam de acordo com 

a deformação axial; 

• As deformações crescem com o aumento das tensões, contudo sem atingir o pico de 

ruptura (figura 11); 
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FIGURA 11 – Comportamento “tensão deformação” do lixo com idade de 4 anos (MACHADO et 

all, 2005, apud LAMARE NETO, 2004) 
 



    
CTR COLATINA 

PROJETO EXECUTIVO  
RELATÓRIO GEOTÉCNICO 

 
 

Vereda Estudos e Execução de Projetos Ltda. 
vereda@veredaprojetos.com.br Espírito Santo sem Lixão Dezembro/11 28 / 80

 

DEFORMAÇÃO AXIAL (%)

0 5 3010 15 20 25

2

D
EF

O
R
M

A
Ç
Ã
O

 V
O

LU
M

ÉT
R
IC

A
 (

%
)

12

0

6

4

10

8

50 kPa

100 kPa200 kPa

 
FIGURA 12 – Curva da variação volumétrica x variação axial do lixo com idade de 4 anos 

(MACHADO et all, 2005, apud LAMARE NETO, 2004) 
 

• Devido a não atingir o pico de ruptura, a determinação dos parâmetros (c, Φ) fica 

comprometida segundo os critérios clássicos da Resistência dos Materiais; 

• Com isto, os autores sugerem que o comportamento “tensão x deformação” deverá 

ser governado pela “máxima deformação aceitável” e não pela tensão de pico; 

• De um modo geral, o comportamento “tensão x deformação” não varia 

significativamente quando se avaliam os resultados do lixo novo e do lixo com 4 anos 

de idade, exceto para níveis de tensão relativamente elevados (acima de 400 kPa). 

 

Devido à forma bi-linear da envoltória de resistência dos RSU, no trecho inicial da curva (ح x σ), 

onde as tensões normais são pequenas (parte mais superficial do maciço), não se nota a 

contribuição da coesão para a resistência ao cisalhamento. Desta forma, é bastante comum a 

ocorrência de trincas, pois: 

 

• Os deslocamentos são maiores em superfície, possivelmente suficientes para eliminar 

ou diminuir drasticamente o efeito das fibras na resistência ao cisalhamento; 

• A ausência de coesão é importante para a ruptura dos materiais. 
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4 ENSAIOS GEOTÉCNICOS: RESULTADOS, ANÁLISES E 
INTERPRETAÇÃO 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
 

A análise dos resultados reflete a necessidade de serem adotadas algumas medidas a 

serem apresentadas quando da emissão da Licença de Instalação – LI, dentre as que se 

apontam abaixo: 

 

1. Necessidade de realizar um plano de investigações geotécnica mais consistente, com 

especificações claras sobre os procedimentos para amostragem e ensaios, de campo 

ou de laboratório; 

2. Realizar um novo estudo de campo e de laboratório devendo ser feito por uma única 

empresa; 

3. Apresentar uma maior consistência na classificação de materiais, no campo; 

4. Apresentar os registros de profundidades das amostras para ensaios de laboratório; 

5. Apresentar as coordenadas (x, y) de localização das sondagens, bem como das cotas 

(z) das bocas de furo; 

6. Apresentar os ensaios, considerando que os solos locais apresentam grande 

dispersão nos resultados. 

 

Nesse momento, em face de ausência do plano de investigações geotécnicas para apoiar 

este estudo haverá a necessidade de se adotar parâmetros mais conservadores nos 

estudos de estabilidade global de taludes (que incorpora aos modelos o terreno de 

fundação). 

 

As correlações com os resultados de ensaios SPT, embora dependentes de ajustes que 

consideram a regionalização dos valores, são ferramentas interessantes, mas serão aqui 

consideradas com a necessária prudência em razão da quantidade de dados que foram 

apresentados. 

 

Desta forma, se fará uso da experiência profissional deste relator para a adoção dos 

parâmetros de cálculos requeridos nas análises. 
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4.2 ENSAIOS SPT 
 

4.2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Os ensaios a percussão SPT, normatizados pela ABNT, se prestam aos seguintes 

objetivos: 

 

• Medir a resistência à penetração do terreno (resistência SPT); 

• Classificar, por processo táctil-visual de campo, as camadas de solos atravessadas 

pela ferramenta percussiva; 

• Medir a profundidade do lençol freático (nível estático). 

 

Para que os resultados possam ser interpretados adequadamente, com as médias e 

desvios padrão representando a área investigada, a distribuição em planta dos furos deve 

ser em forma de malha quadrada o mais aproximadamente possível. Para grandes áreas 

se recomenda a taxa de um ensaio por hectare (malha quadrada de 100 x 100 metros).  

 

Baseando-se nas informações disponibilizadas para nossas análises verifica-se que tais 

ensaios foram realizados por três diferentes empresas e em épocas distintas (julho/2008, 

fevereiro/2010, abril/2011 e julho/2011) totalizando 28 furos de sondagem: 

 

Considerando-se a necessidade de se fazer sondagens SPT em épocas com maior 

probabilidade de que o lençol freático tenha atingido seus máximos valores, nota-se que 

as sondagens de fevereiro/2010 são muito adequadas. Observa-se também a realização 

de outras três sondagens em momentos distintos: abril/2011, julho/2008 e julho/2011. A 

primeira, considerando o exposto inicialmente, representa apenas medianamente este 

objetivo e as demais estão, provavelmente, afastadas das épocas mais favoráveis. 

 

Também se deve considerar que houve uma lacuna de dados apresentada em algumas 

das sondagens, que é o registro das resistências SPT metro a metro. Este fato deverá 

ser observado e considerado no próximo estudo que deverá ser realizado, para a 

obtenção da LI. 
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Portanto, a rigor, procurou-se concentrar as análises em apenas 13 furos, o que, mesmo 

assim, dá uma boa representatividade local para a interpretação dos dados. Registre-se, 

porém, que em face de localização espacial dos furos serem precária, o que dificulta esta 

mesma interpretação, será importante que essa localização esteja bem caracterizada no 

próximo estudo, que deverá ser realizado como condicionante de LI. 
 

Considerando-se as restrições apontadas acima, os resultados serão apresentados em 

conjunto, sendo uma vantagem a apuração de alguns parâmetros estatísticos de 

interesse. Em razão disto, os números dos furos serão omitidos, posto que a numeração 

apresentada pelas diversas empresas se sobrepõe. 

 

Quanto à avaliação dos dados eles foram restritos aos 12 primeiros metros de 

profundidade das sondagens, limite este considerado suficiente para incorporar todas as 

possíveis variações de SPT e que, além do mais, abrange a zona de maior interesse para 

os estudos de fundações e de estabilidade de taludes. 

 

4.2.2 RESULTADOS DE SPT 
 

No quadro abaixo serão apresentados os dados relevantes (profundidade do lençol 

freático ou N.A.; profundidade da sondagem; valores de SPT para os 12 primeiros 

metros). 

 

QUADRO 3 – Resultados dos ensaios SPT 

N.A. PROF. SPT x PROFUNDIDADE (m) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1,96 6,25 8 7 8 11 15        
0,30 9,50 10 3 3 5 5 6 7 9 5 5 4 5 
NL 8,05 12 13 12 9 9 8 20      
NL 6,45 6 7 6 15 13 14       

8,34 10,45 6 12 7 9 6 8 8 7 8    
NL 6,45 3 5 6 11 7 12       
NL 6,45 4 7 7 7 11 26       

6,15 8,45 8 7 9 8 9 8 12 18     
8,35 9,45 11 14 12 13 19 14 12 12 19    
NL 20,45 8 13 17 21 23 26 28 33 29 31 33 32 

15,75 17,45 14 11 12 20 22 31 22 25 20 30 35 32 
NL 20,45 10 11 15 20 22 23 20 29 22 29 20 20 
NL 20,45 8 9 11 12 14 16 19 20 28 23 31 31 

NOTA: NL = lençol freático não localizado na data da sondagem até a profundidade do furo. As 
células em vermelho significam solos fracos. 
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A representação gráfica dos resultados deve ser comparada com os valores-limites SPT 

= 2 (fronteira superior dos solos argilosos muito moles) e SPT = 5 (fronteira superior dos 

solos argilosos moles). 
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FIGURA 13 – Variação dos valores de SPT com a profundidade 

 

Pela figura anterior se nota que a presença de solos fracos – muito moles e moles – é 

apenas eventual, estando estes pontos localizados a sudeste da área do aterro onde o 

lençol freático é mais superficial. 

 

É importante destacar, quanto às sondagens SPT, que as informações quanto à 

classificação textural dos solos, constantes dos relatórios, não são esclarecedoras e o 

seu valor técnico, para as finalidades deste relatório, devem ser minimizadas. Com efeito, 

o perfil clássico de alteração de solos derivados de granito consta de um horizonte 

superficial argiloso (horizonte B), seguindo-se o horizonte C de siltes e a finalização com 

rocha alterada. (VARGAS, 1977). 

 

Dentre as principais dúvidas são apresentadas as seguintes: 
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1) Em muitas sondagens não consta o horizonte argiloso de caráter argiloso, não 

obstante a descrição do atributo “COR” seja indicativo da presença de argila; 

2) Com efeito, as tonalidades amarelas, vermelhas e marrons são sempre 

indicativas de solos argilosos, ao passo que as róseas e variegadas se associam 

aos siltes; 

3) Particularmente, em relação ao furo SP-17 (EngTEC), a descrição da existência 

de “rocha alterada” está associada a valores de SPT muito baixos para esta 

classe de material (valores de SPT variando entre 3 e 10). 

 

4.3 ENSAIOS DE LABORATÓRIO 
 

4.3.1 MASSA ESPECÍFICO NATURAL 
 

A massa específica do solo natural foi obtida através de amostras indeformadas em 

locais associados aos seguintes furos de sondagens (ES – Serviços Geotécnicos e 

Sondagem): 

 

• SP-1 = 1,925 g/cm3 

• SP-2 = 1,873 g/cm3 

• SP-1 = 1,830 g/cm3 

• SP-1 = 1,857 g/cm3 

• SP-1 = 1,892 g/cm3 

 

A distribuição estatística dos 5 valores (máximo de 1,925 e mínimo de 1,830 g/cm3 

fornece média de 1,875 g/cm3 e desvio padrão de 0,035 g/cm3). Quanto ao parâmetro 

estudado a distribuição se mostra bastante homogênea, posto que a relação entre o 

desvio padrão e a média é pouco significativa (DP/M = 0,019). 

 

4.3.2 TEOR DE UMIDADE NATURAL 
 

Para as mesmas amostras já relatadas no item anterior foram feitas cinco determinações 

do teor de umidade natural, com variação na faixa de 7,1% a 14,3%, sendo a média igual 

a 11% e o desvio padrão igual a 2,9%. 
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Devido à grande importância do controle do teor de umidade durante a construção das 

camadas de solo compactado, julga-se que a variação deste parâmetro é muito grande, o 

que impõe a necessidade de se fazer um controle estatístico rigoroso, com nível de 

rejeição de apenas 5%, durante o processo construtivo do aterro. 

 

Porém, deve-se ressaltar que os ensaios de umidade natural não informam as 

profundidades das amostras, bem como não deixa claro em que época do ano estas 

amostras foram coletadas. Sendo a umidade natural uma variável de estado do solo, são 

importantes tais considerações. 

 

4.3.3 PARÂMETROS DE COMPACTAÇÃO 
 

Nos ensaios de compactação os relatórios não mencionam a energia dos ensaios, fato 

este que é relevante para as análises. Será considerada, como hipótese, que a energia 

utilizada é a do Proctor Normal. 

 

O primeiro dos parâmetros de compactação é o teor de umidade ótima que, para os cinco 

ensaios executados, se obteve uma variação na faixa de 13% até 20%, com média de 

15,9% e desvio padrão de 2,7%. Também se observa uma dispersão acentuada na 

umidade ótima, com a relação DP/M = 0,17. 

 

Comparando-se as médias dos teores de umidade natural (11%) e umidade ótima 

(15,9%) nota-se que o desvio é bastante superior à margem aceitável (2%). Com isto, 

verifica-se a necessidade de manter o controle rigoroso de compactação já mencionado 

anteriormente. A julgar por estas informações, depreende-se a necessidade de irrigação 

do solo na praça de compactação em muitas situações. 

 

O segundo parâmetro de compactação é a massa específica seca máxima, que foi 

determinada em cinco ensaios (supostamente, na energia do Proctor Normal). A variação 

compreende a faixa de valores de 1,620 g/cm3 a 1,725 g/cm3, com média de 1,670 

g/cm3 e desvio padrão de 0,050 g/cm3. Portanto, este parâmetro se comporta de forma 

bem mais homogênea que os teores de umidade, natural e ótima. Os valores 

encontrados, para os tipos de solos investigados, concordam bem com valores 

tradicionalmente encontrados em ensaios de compactação na energia PN. 
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4.3.4 FRAÇÕES GRANULOMÉTRICAS 
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FIGURA 14 – Variação das porcentagens de finos e grossos nas amostras de solos ensaiadas 

 

Nesta análise, o maior interesse se concentra na verificação da relação entre as 

porcentagens que representam os materiais finos (siltes e argilas) e os materiais graúdos 

(pedregulhos e areias). 

 

O gráfico da figura acima mostra que a fração graúda prevalece sobre a fração fina, 

embora esta constatação não signifique que o solo tenha comportamento granular, posto 

que tal conclusão dependa de outras análises, inclusive da atividade da fração argila do 

solo e de seu comportamento plástico. 

 

4.3.5 LIMITES DE LIQUIDEZ E PLASTICIDADE 
 

Estes limites foram determinados a partir das mesmas amostras referentes aos demais 

ensaios físicos, inclusive com a restrição de que a profundidade das amostras não foi 

informada. No gráfico seguinte são representados os valores dos ensaios. 

 



    
CTR COLATINA 

PROJETO EXECUTIVO  
RELATÓRIO GEOTÉCNICO 

 
 

Vereda Estudos e Execução de Projetos Ltda. 
vereda@veredaprojetos.com.br Espírito Santo sem Lixão Dezembro/11 36 / 80

 

39,4
37,5 37,8 38,8

42

19,5

23,9
25,3 25,9 25,3

19,9

13,6
12,5 12,9

16,7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1 2 3 4 5

DETERMINAÇÕES

TE
O

R
ES

 D
E 

U
M

ID
A

D
E 

(L
L,

 L
P,

 IP
)

LL LP IP

 
FIGURA 15 – Variação de LL, LP e IP nas amostras ensaiadas 

A análise dos dados mostra solos medianamente plásticos, típicos de solos argilo-

arenosos ou argilo-siltosos. 

 

4.3.6 CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 

 
FIGURA 16 – Classificação das amostras pelo Sistema Unificado 
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A classificação textural não expressa bem o comportamento dos solos finos, já que a 

granulometria precisa ser complementada com o comportamento plástico da fração fina. 

No gráfico da figura acima se mostra a classificação pelo Sistema Unificado, onde se vê 

que as amostras ensaiadas se comportam como materiais da classe CL – argilas 

inorgânicas de baixa compressibilidade – com certa aproximação da classe ML, que 

representa siltes inelásticos. 

 

4.3.7 CBR E EXPANSÃO 
 

Estes ensaios foram realizados nas mesmas amostras amolgadas já referidas 

anteriormente e, via de regra, apresentam interesse apenas para projetos rodoviários, 

razão pela qual não serão interpretados no contexto deste relatório. 
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FIGURA 17 – Variação de CBR, Expansão e IG das amostras ensaiadas 

 

4.3.8 PERMEABILIDADE IN SITU 
 

Estes ensaios são recomendáveis tendo em vista o item 5.1.3.3.3 da Norma NBR 8419 

da ABNT que prescreve a execução de ensaios de infiltração como parte do programa de 

investigações geológicas e geotécnicas. O item 4.1.1(c) da NBR 13893/97 estabelece 
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como consideração técnica necessária para a avaliação da adequabilidade de uma área 

para construção de aterro sanitário o seguinte: 

 

“O aterro deve ser executado em áreas onde haja predominância no 

subsolo de material com coeficiente de permeabilidade inferior a 5 x 10-5 

cm/s”. 

 

Os resultados dos ensaios de permeabilidade in situ (ensaios de infiltração) foram 

apresentados pela EngTEC, sendo representados pelos seguintes valores (os resultados 

foram todos convertidos à potencia de 10-6 para facilitar a interpretação): 

 

• SP-01 - Trecho: 1,70 a 2,70 m; K = 0,71 x 10-6 cm/s 

• SP-01- Trecho: 2,70 a 3,70 m;  K = 0,67 x 10-6 cm/s 

• SP-01- Trecho: 3,60 a 4,60;  K = 0,61 x 10-6 cm/s 

 

• SP-02 - Trecho: 1,70 a 2,70 m;  K = 1,96 x 10-6 cm/s 

• SP-02 - Trecho 2,75 a 3,75 m; K = 1,63 x 10-6 cm /s 

 

• SP-03 - Trecho 1,75 a 2,75 m;  K = 3,21 x 10-6cm/s 

• SP-03 - Trecho 2,75 a 3,75 m;  K = 3,17 x 10-6cm/s 

 

• SP-04 - Trecho 1,70 a 2,70 m;  K = 3,27 x 10-6cm/s 

• SP-04 - Trecho 2,70 a 3,70 m; K = 3,23 x 10-6cm/s 

 

A seqüência dos valores indica uma variação na faixa de 0,61 – 3,27 (x 10-6 cm/s), com 

média de 2,05 e desvio padrão de 1,2 (x 10-6 cm/s). Desta forma, se conclui que a 

permeabilidade in situ das amostras ensaiadas está em perfeita conformidade com as 

recomendações da ABNT. 

 

Também se nota que a influência da profundidade no coeficiente de permeabilidade 

natural é muito pequena. 

 



    
CTR COLATINA 

PROJETO EXECUTIVO  
RELATÓRIO GEOTÉCNICO 

 
 

Vereda Estudos e Execução de Projetos Ltda. 
vereda@veredaprojetos.com.br Espírito Santo sem Lixão Dezembro/11 39 / 80

 

4.3.9 PERMEABILIDADE DE AMOSTRAS COMPACTADAS 
 

Foram realizados cinco ensaios pelo método de carga variável em corpos de prova 

compactados, cujos resultados são os seguintes (os valores devem ser multiplicados por 

10-7 cm/s): 

 

• SP-1: k = 1,98 

• SP-2: k = 7,05 

• SP-3: k = 6,31 

• SP-4: k = 5,61 

• SP-5: k = 0,63 

 

O valor médio obtido é de 4,32 x 10-7 cm/s e o desvio padrão é igual a 2,84 x 10-7 cm/s, 

denotando que a distribuição é bastante heterogênea e que requer um controle bem 

rigoroso durante a construção da camada de impermeabilização da base. 

 

O valor k = 1 x 10-7 cm/s é recomendado pela ABNT, de modo que os resultados 

encontrados, com apenas uma exceção, contrariam esta recomendação, além de exigir 

medidas de contenção de chorume bem rigorosas. 

 

Recomenda-se que novos ensaios sejam feitos na etapa de Licença de Instalação, 

usando-se corpos de prova em maiores energias que as do Proctor Normal. 

 

4.3.10 RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO 
 

Não foram realizados ensaios triaxiais ou de cisalhamento direto para a determinação 

dos parâmetros de resistência ao cisalhamento. 

 

4.4 HIDROGEOLOGIA LOCAL 
 

Quanto à posição do lençol freático deve-se esclarecer que foram utilizadas as 

sondagens da EngTEC, onde constam as coordenadas de localização dos furos e as 

cotas de bocas de furos. 
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Como advertência, é realçado o fato de que as sondagens foram feitas em épocas 

distintas (abril/2011 e julho/2011). Para aqüíferos livres ou porosos, a variação sazonal 

do N. A. durante o período de um ano pode flutuar significativamente, em função da 

extensão da sua área de recarga, da permeabilidade do meio e do potencial de descarga. 

 

Assim, na literatura técnica são reportadas variações médias de até 2,4 m, com valores 

máximos de 4,8 m e mínimos de 0,25 m (desvio padrão de 2,38 m). Esta variação é muito 

sensível se for considerando o período de outubro (mês onde o aqüífero, provavelmente, 

está mais deplecionado) e fevereiro (mês em que, em geral, ele apresenta mais elevado). 

Desta forma, apenas as sondagens feitas em abril devem representar algo mais próximo 

ao cenário de maior proximidade do lençol freático com a superfície do terreno.  

 

Segundo os relatórios de sondagens, em nove dos quinze furos o N. A. foi detectado, 

sendo medido seu nível estático (60%). Esta quantidade é suficiente para que seja 

elaborado o mapa potenciométrico e a estimativa dos parâmetros hidrogeológicos mais 

relevantes. A seguir se apresentam os dados utilizados para tratamento gráfico do mapa 

potenciométrico (quadro 4). 

 

QUADRO 4 – Informações do lençol freático obtidas nas sondagens SPT 

FURO X Y Boca do 
Furo PROF (m) 

 
COTA N.A. 

 
SP-4 327888 7844052 164,5 10,1 154,4 
SP-5 327823 7844084 158,9 11,8 147,1 
SP-6 327982 7844092 173,3 27,8 145,5 
SP-7 327722 7844164 187,5 41,8 145,7 
SP-8 327959 7844160 153,4 16,1 137,3 
SP-9 327837 7844176 158,7 12,2 146,5 
SP-14A 327930 7844320 137,8 8,9 128,9 
SP-16 327901 7844486 155,4 8,9 146,5 
SP-17 327920 7844426 135,3 0,3 135 
 

Os dados foram processados pelo software SURFER v.8 e o resumo das informações, 

com os cálculos estatísticos são apresentados a seguir. 

 

 

Data Counts 
 
Active Data: 9 
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Original Data: 9 
Excluded Data: 0 
Deleted Duplicates: 0 
Retained Duplicates: 0 
Artificial Data: 0 
Superseded Data: 0 
 
 
Univariate Statistics 
 
———————————————————————————————————————————
— 
                           X Y Z 
———————————————————————————————————————————
— 
Minimum:                   327722 7844052 128.9 
25%-tile:                 327837 7844092 137.3 
Median:                    327901 7844164 145.7 
75%-tile:                 327930 7844320 146.5 
Maximum:                   327982 7844486 154.4 
 
Midrange:                  327852 7844269 141.65 
Range:                     260 434 25.5 
Interquartile Range:       93 228 9.2 
Median Abs. Deviation:     58 80 1.4 
 
Mean:                      327884.66666667 7844217.7777778 142.98888888889 
Trim Mean (10%):          327894 7844203.1428571 143.37142857143 
Standard Deviation:        75.362826085249 147.1671595143 7.3037957322727 
Variance:                  5679.5555555556 21658.172839506 53.345432098765 
 
Coef. of Variation:          0.051079463509561 
Coef. of Skewness:           -0.51699037187919 
——————————————————————————————————————————— 
 
 
Inter-Variable Correlation 
 
———————————————————————————— 
 X Y Z 
———————————————————————————— 
X: 1.000  0.183  -0.377 
Y:  1.000  -0.505 
Z:   1.000  
———————————————————————————— 
 
 
Inter-Variable Covariance 
 
———————————————————————————————— 
 X Y Z 
———————————————————————————————— 
X: 5679.5555555556 2030.1481481481 -207.32592592593 
Y:  21658.172839506 -542.58024691358 
Z:   53.345432098765 
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———————————————————————————————— 
 
 
Planar Regression: Z = AX+BY+C 
 
Fitted Parameters 
———————————————————————————————————————————
— 
                     A B C 
———————————————————————————————————————————
— 
Parameter Value:     0.022024407698555 0.014654595621647 -122032.31726495 
Standard Error:      0 0 0 
———————————————————————————————————————————
— 
 
Inter-Parameter Correlations 
———————————————————————————— 
 A B C 
———————————————————————————— 
A: 1.000  0.000  0.000  
B:  1.000  0.000  
C:   1.000  
———————————————————————————— 
 
ANOVA Table 
———————————————————————————————————————————
— 
Source  df  Sum of Squares  Mean Square F  
———————————————————————————————————————————
— 
Regression: 2 -114.04191239367 -57.020956196837 -0.57582 
Residual:   6 594.15080128261 99.025133547101     
Total:      8 480.10888888894         
———————————————————————————————————————————
— 
 
Coefficient of Multiple Determination (R^2):   -0.23753343258774 
 
 
Nearest Neighbor Statistics 
 
————————————————————————————————— 
                           Separation |Delta Z| 
————————————————————————————————— 
Minimum:                   62.936475910238 0.59999999999999 
25%-tile:                 71.784399419372 6.1 
Median:                    72.44998274672 7.3 
75%-tile:                 93.059120993055 8.2 
Maximum:                   115.62439189029 11.5 
 
Midrange:                  89.280433900266 6.05 
Range:                     52.687915980055 10.9 
Interquartile Range:       21.274721573682 2.1 
Median Abs. Deviation:     9.5135068364816 1.2 
 
Mean:                      81.055098029962 6.8333333333333 
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Trim Mean (10%):          78.705002067018 7.0571428571429 
Standard Deviation:        18.14031651745 3.7046517305199 
Variance:                  329.07108335325 13.724444444444 
 
Coef. of Variation:        0.22380228953328 0.54214415568585 
Coef. of Skewness:         0.83190969820472 -0.55428347780541 
 
Root Mean Square:          83.06021911842 7.7729588245975 
Mean Square:               6899 60.418888888889 
————————————————————————————————— 
 
Complete Spatial Randomness 
 
Lambda:                    7.9758950726693E-005 
Clark and Evans:           1.4477715796916 
Skellam:                   31.116300338291 
 
 
Exclusion Filtering 
 
Exclusion Filter String: Not In Use 
 
 
Duplicate Filtering 
 
Duplicate Points to Keep: First 
X Duplicate Tolerance: 3E-005         
Y Duplicate Tolerance: 5.1E-005       
 
No duplicate data were found. 
 
 
Breakline Filtering 
 
Breakline Filtering: Not In Use 
 
 
Gridding Rules 
 
Gridding Method:  Kriging 
Kriging Type:  Point 
 
Polynomial Drift Order:  0 
Kriging std. deviation grid:  no 
 
Semi-Variogram Model 
Component Type:  Linear 
Anisotropy Angle:  0 
Anisotropy Ratio:  1 
Variogram Slope:  1 
 
Search Parameters 
No Search (use all data): true 
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Output Grid 
 
Grid Size:  100 rows x 60 columns 
Total Nodes: 6000 
Filled Nodes: 6000 
Blanked Nodes: 0 
 
Grid Geometry 
 
X Minimum: 327722 
X Maximum: 327982 
X Spacing: 4.4067796610169 
 
Y Minimum: 7844052 
Y Maximum: 7844486 
Y Spacing: 4.3838383838384 
 
Grid Statistics 
 
Z Minimum: 129.00254949161 
Z 25%-tile: 137.06041043782 
Z Median: 141.95483550266 
Z 75%-tile: 145.12871182035 
Z Maximum: 154.28063308662 
 
Z Midrange: 141.64159128911 
Z Range: 25.278083595016 
Z Interquartile Range: 8.0683013825277 
Z Median Abs. Deviation: 3.964226265934 
 
Z Mean: 141.09037661992 
Z Trim Mean (10%): 141.16573488436 
Z Standard Deviation: 5.3914212136881 
Z Variance: 29.067422703406 
 
Z Coef. of Variation: 0.038212536835252 
Z Coef. of Skewness: -0.29657894224594 
 
Z Root Mean Square: 141.19334898448 
Z Mean Square: 19935.561797453 
 

O mapa potenciométrico é apresentado na figura seguinte. As linhas de fluxo (com setas 

em azul) indicam o mais provável sentido de escoamento da água subterrânea. As zonas 

de maior carga hidráulica (azul e verde) indicam a região a montante, sob o ponto de 

vista hidrogeológico, sendo a melhor localização do poço de monitoramento de água 

subterrânea a montante. A localização mais apropriada para os poços de monitoramento 

a jusante são indicados pelas direções apontadas pelas setas em azul. 
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FIGURA 18 – Mapa potenciométrico da região do aterro (projeção mais entorno de 100 m). 

 

5 ANÁLISE DE ESTABILIDADE DE TALUDES 
 

5.1 MODELAGEM GEOLÓGICA E GEOTÉCNICA DOS DIVERSOS 
CENÁRIOS 

 

A modelagem geológica consiste na definição do perfil do solo, constando, pelo menos, 

das camadas de solo submetidas às tensões induzidas pela construção do aterro 

sanitário e a posição do lençol freático. 

 

A base racional para a construção deste modelo é a existência de um número 

representativo de sondagens SPT, com um mínimo de um furo por hectare na área de 

aterramento, capazes de fornecer as seguintes informações: 

 

• Valores de SPT para cada metro de profundidade, em cada furo de sondagem; 

• Descrição, para cada furo de sondagem, das principais características observadas em 

análise táctil-visual, isto é, espessura, classificação textural expedida, cor, odor, 

presença de matéria orgânica ou partículas de mica; 
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• Posição estática do lençol freático. 

 

 
FIGURA 19 – Modelo geológico inferido para utilização nas análises de estabilidade 

 

Os ensaios SPT apresentados representam satisfatoriamente a área investigada, tanto 

em termos de quantidade quanto de distribuição espacial (adequação moderada), mas  

não se pode afirmar a mesma coisa com relação a não descrição textural apropriada do 

solo e pela carência de dados de SPT. 

 

Tendo em vista a ressalva acima, o modelo geológico-geotécnico a ser utilizado nas 

análises de estabilidade será adotado como um modelo de duas camadas até a 

profundidade de 10 m, conforme figura acima, de modo bastante simplificado e 

aproximado. 
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5.2 ESCOLHA DA SEÇÃO CRÍTICA 
 

 
FIGURA 20 – Aterro em final de plano com indicação da seção crítica de análise (corresponde, 

aproximadamente, à seção C do Desenho 01/09) 
 

A rigor, não há necessidade de se verificar a estabilidade de taludes para todo o 

seqüenciamento operacional, mas sim somente para a condição crítica de final de plano. 

 

Esta condição apresenta certas vulnerabilidades, tais como: altura máxima do aterro, 

desconfinamento da seção e possível minimização dos parâmetros geotécnicos do 

maciço de RSU em razão do envelhecimento do lixo. Também é de interesse analisar a 

estabilidade da frente operacional ativa, em condições críticas que combinam saturação 

com tráfego de equipamentos e possíveis trincas preenchidas por águas pluviais, mas ela 

pode também ser escolhida ao longo da seção crítica. 
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A seção crítica está representada na figura acima, voltada para a direção nordeste do 

aterro. Na figura abaixo se mostra o plano de corte do terreno natural passando pela 

seção escolhida, com indicação das possíveis posições da superfície piezométrica (níveis 

da manta líquida) no interior do maciço de RSU. 

 

 
FIGURA 21 – Representação da seção crítica, com a terraplenagem de base (análise global) 

 

5.3 AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS GEOTÉCNICOS PARA ENTRADA NOS 
DIVERSOS MODELOS 

 

Na ausência de ensaios específicos para o solo de fundação os parâmetros geotécnicos 

para este material serão arbitrados com base em experiência profissional do relator sobre 

solos derivados de granito. Com relação às camadas de solo compactado para proteção 

da base e fechamento do aterro serão usados parâmetros obtidos de experiências com a 

construção de barragens de terra compactada. Finalmente, para os resíduos sólidos 

urbanos os parâmetros serão adotados com base no estado-da-arte mais atualizado, 

tanto nacional quanto internacionalmente. 

 

Resumidamente, tem-se que: 

 

1. Fundação 

a. Solo argiloso (não saturado) 

• Coesão efetiva = 25 kPa 

• Ângulo de atrito efetivo = 32º 

• Peso específico = 18 kN/m3 

b. Solo siltoso (não saturado) 

• Coesão efetiva = 10 kPa 

• Ângulo de atrito efetivo = 36º 

• Peso específico = 19 kN/m3 
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2. Liner argiloso (compactado) 

a. Coesão efetiva = 55 kPa 

b. Ângulo de atrito efetivo = 33º 

c. Peso específico = 19 kN/m3 

3. RSU 

a. Coesão efetiva = 15 kPa (ou 5 kPa na zona saturada) 

b. Ângulo de atrito efetivo = 23º 

c. Peso específico = 10 kN/m3 (ou 12 kN/m3 na zona saturada). 

 

5.4 MODELOS DE ANÁLISE 
 

 
FIGURA 22 – Modelo usado para análises de estabilidade global 

 

 
FIGURA 23 – Modelo usado para análises de estabilidade da frente operacional 

 

5.5 CONFIGURAÇÃO DO MODELO 
 
   Document Name  
      
    ANÁLISE DE ESTABILIDADE DE TALUDES – ATERRO SANITÁRIO DE COLATINA 
      
    Project Settings  
    



    
CTR COLATINA 

PROJETO EXECUTIVO  
RELATÓRIO GEOTÉCNICO 

 
 

Vereda Estudos e Execução de Projetos Ltda. 
vereda@veredaprojetos.com.br Espírito Santo sem Lixão Dezembro/11 50 / 80

 

    Failure Direction: Left to Right  

    Units of Measurement: SI Units  

    Pore Fluid Unit Weight: 9.81 kN/m3  

    Groundwater Method: Water Surfaces  

    Data Output: Standard  

    Calculate Excess Pore Pressure: Off  

    Allow Ru with Water Surfaces or Grids: Off  

    Random Numbers: Pseudo-random Seed  

    Random Number Seed: 10116  

    Random Number Generation Method: Park and Miller v.3  
      
    Analysis Methods  
      

    Analysis Methods used:   

    Bishop simplified  

    Number of slices: 25  

    Tolerance: 0.005  

    Maximum number of iterations: 50  

      

   Surface Options  
      

    Surface Type: Circular  

    Search Method: Grid Search  

    Radius increment: 10  

    Composite Surfaces: Disabled  

    Reverse Curvature: Create Tension Crack  

    Minimum Elevation: Not Defined  

    Minimum Depth: Not Defined  

      

    Material Properties  
      

    Material: RSU  

    Strength Type: Mohr-Coulomb  

    Unit Weight: 10 kN/m3  

    Cohesion: 15 kPa  

    Friction Angle: 23 degrees  

    Water Surface: None  

      

    Material: Fundação  



    
CTR COLATINA 

PROJETO EXECUTIVO  
RELATÓRIO GEOTÉCNICO 

 
 

Vereda Estudos e Execução de Projetos Ltda. 
vereda@veredaprojetos.com.br Espírito Santo sem Lixão Dezembro/11 51 / 80

 

    Strength Type: Mohr-Coulomb  

    Unit Weight: 19 kN/m3  

    Cohesion: 10 kPa  

    Friction Angle: 36 degrees  

    Water Surface: None  

      

    Material: LINER  

    Strength Type: Mohr-Coulomb  

    Unit Weight: 19 kN/m3  

    Cohesion: 55 kPa  

    Friction Angle: 32 degrees  

    Water Surface: None  

      

    Probabilistic Analysis Input  
      

    Project Settings  

    Sensitivity Analysis: On  

    Probabilistic Analysis: Off  

      

    Material: RSU  

    Property: Cohesion  

    Distribution: Normal  

    Minimum: 3 (relative minimum: 12)  

    Mean: 15  

    Maximum: 33 (relative maximum: 18)  

      

    Material: RSU  

    Property: Phi  

    Distribution: Normal  

    Minimum: 1 (relative minimum: 22)  

    Mean: 23  

    Maximum: 47 (relative maximum: 24)  

      

    Material: RSU  

    Property: Unit Weight  

    Distribution: Normal  

    Minimum: 1 (relative minimum: 9)  

    Mean: 10  

    Maximum: 21 (relative maximum: 11)  
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    Material: Fundação  

    Property: Cohesion  

    Distribution: Normal  

    Minimum: 2 (relative minimum: 8)  

    Mean: 10  

    Maximum: 45 (relative maximum: 35)  

      

    Material: Fundação  

    Property: Phi  

    Distribution: Normal  

    Minimum: 8 (relative minimum: 28)  

    Mean: 36  

    Maximum: 81 (relative maximum: 45)  

      

    Material: Fundação  

    Property: Unit Weight  

    Distribution: Normal  

    Minimum: 2 (relative minimum: 17)  

    Mean: 19  

    Maximum: 40 (relative maximum: 21)  

      

    Material: LINER  

    Property: Cohesion  

    Distribution: Normal  

    Minimum: 20 (relative minimum: 35)  

    Mean: 55  

    Maximum: 165 (relative maximum: 110)  

      

    Material: LINER  

    Property: Phi  

    Distribution: Normal  

    Minimum: 2 (relative minimum: 30)  

    Mean: 32  

    Maximum: 67 (relative maximum: 35)  

      

    Material: LINER  

    Property: Unit Weight  

    Distribution: Normal  
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    Minimum: 2 (relative minimum: 17)  

    Mean: 19  

    Maximum: 41 (relative maximum: 22) 

 

5.6 CENÁRIOS ANALISADOS 
 

5.6.1 PRELIMINARES 
 

O primeiro cenário analisado é o da frente operacional ativa, que pode se tornar crítica 

durante os períodos prolongados de chuvas de verão, nos quais sua instabilização pode 

colocar em risco os equipamentos e os operadores em serviço. Para tornar a análise 

mais abrangente, foram considerados os dois últimos taludes, pois sempre existe a 

possibilidade de haver tráfego pesado na berma inferior, com ocorrência simultânea de 

drenagem de águas pluviais incompletas e trincas de tração preenchidas com águas de 

chuva. 

 

Para o cenário de estabilidade global, que compreende o aterro já encerrado, as 

possibilidades de trincas ficam minimizadas, desde que haja boa manutenção do aterro. 

Por outro lado, a presença de tráfego de veículos e equipamentos cessa completamente 

nesta fase e já estão instalados os sistemas de drenagem de águas pluviais, camada de 

cobertura e vegetação nos taludes. 

 

5.6.2 ANÁLISE DO CENÁRIO 1 
 

Este cenário corresponde à frente operacional ativa com bom sistema de drenagem 

interna (maciço insaturado) e ausência de trincas e de tráfego.  A rodagem do modelo 

fornece S = 2,457 (muito adequado, desde que se assume FSmín = 1,5 como premissa). 
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FIGURA 24 – Rodagem do modelo de estabilidade da frente operacional para cenário 1 

 

5.6.3 ANÁLISE DO CENÁRIO 2 
 

Este cenário analisa a mesma geometria do cenário 1, mas inserindo trincas de tração 

nas cristas dos taludes (preenchidas por águas de chuvas) e tráfego de 20 kN/m. O FS = 

2,327 encontrado significa uma redução de 5,3 % no fator de segurança anterior. 

 

 
FIGURA 25 – Rodagem do modelo de estabilidade da frente operacional para cenário 2 
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5.6.4 ANÁLISE DO CENÁRIO 3 
 

Este cenário analisa a mesma geometria do cenário 2 (trincas de tração nas cristas dos 

taludes, preenchidas por águas de chuvas, e tráfego de 20 kN/m).  

 

Adicionalmente, se considera a possibilidade da drenagem interna não ter o desempenho 

adequado e ocorrer a saturação do maciço aterrado com elevação da manta líquida. As 

águas de chuvas, infiltrando pelo lixo, são retidas em camadas mais impermeáveis (por 

exemplo, selos argilosos para coberturas diárias) e satura o material de baixo para cima. 

 

A análise foi desmembrada em duas fases. Na primeira, a ascensão da superfície 

piezométrica é a máxima possível, seguindo-se rebaixamento com a diminuição das 

chuvas. Para a primeira situação se encontrou FS = 1,729 (adequado) e para a segunda 

FS = 1,913 (adequado). 

 

 
FIGURA 26 – Rodagem do modelo de estabilidade da frente operacional para cenário 3a 
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FIGURA 27 – Rodagem do modelo de estabilidade da frente operacional para cenário 3b 

 

5.6.5 ANÁLISE DO CENÁRIO 4 
 

Neste cenário se analisa a estabilidade global, com o aterro encerrado, considerando-se 

que a seção crítica considerada tem drenagem interna perfeita. O resultado (FS = 1,973) 

se mostra adequado diante da premissa assumida (FS mínimo = 1,5). 

 

 
FIGURA 28 – Rodagem do modelo de estabilidade da frente operacional para cenário 4 
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5.6.6 ANÁLISE DO CENÁRIO 5 
 
Neste cenário se aborda a condição da drenagem interna ser imperfeita, com subida da superfície 

freática em condições extremas de pluviosidade. O mau funcionamento da drenagem interna pode 

ocorrer devido a diversos fatores, tais como a migração de finos do lixo ou das camadas de 

recobrimento e a formação de bolsões de gases impedindo a circulação do chorume. 

 

A busca da superfície crítica é feita por tentativas, variando-se, para cada nova análise, a posição 

da linha piezométrica. Idealmente, são buscadas alternativas para FS variando entre 1,5 e 1,6, 

quando então se estabelece a linha de controles geotécnicos para a operação do aterro. Nas 

figuras abaixo são mostradas estas situações e o controle se fará para a condição de FS = 1,5. 

 

 
FIGURA 29 – Rodagem do modelo de estabilidade da frente operacional para cenário 5a 
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FIGURA 30 – Rodagem do modelo de estabilidade da frente operacional para cenário 5b 

 

Como a posição da linha freática tem forte influência sobre a estabilidade dos taludes, o 

seu nível máximo terá de ser monitorado frequentemente, em particular durante as 

temporadas chuvosas. 

 

Tal monitoramento consiste em verificar se as leituras dos poços de inspeção do nível da 

manta líquida (instalados a cada duas bermas e, obrigatoriamente, no platô final) estão 

em cotas superiores às calculadas na análise de estabilidade. Em caso afirmativo, terá de 

ser feito bombeamento para manutenção da estabilidade. De acordo com a figura anterior 

se tem: 

 

 
FIGURA 31 – Profundidades mínimas para controle da manta líquida 
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5.6.7 ANÁLISE DO CENÁRIO 6 
 

Neste cenário se analisam superfícies mistas de ruptura (circulares, passando por fendas 

de tração; planas, passando pela fundação). 

 

 
FIGURA 32 – Rodagem do modelo de estabilidade da frente operacional para cenário 6 

 

Diversas variações nas zonas mais críticas da seção foram analisadas, com FS de 2,036 

para a situação mais desfavorável. 

 

5.7 CONCLUSÃO SOBRE A ANÁLISE DE ESTABILIDADE 
 

Para todos os cenários analisados na seção crítica se conclui que: 

 

• A geometria proposta é estável para os parâmetros geotécnicos assumidos, desde 

que garantida boa manutenção do aterro no período de operação e pós operação 

quando à perfeita drenagem de líquidos e gases. 

 

6 ESTUDO DA FUNDAÇÃO 
 

Este estudo compreende as seguintes questões: 

 

1. Capacidade de carga do subsolo para suportar o carregamento imposto pela 

construção do aterro sanitário; 
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2. Recalques verificados em conseqüência da variação do estado de tensões no solo. 

 

Solos fracos podem ser insuficientes quanto à capacidade de carga e apresentar 

recalques excessivos. No primeiro caso, o fator de segurança pode ficar muito baixo em 

relação ao carregamento previsto e no segundo as deformações poderão comprometer a 

estabilidade da obra. 

 

A capacidade de carga é definida como o máximo valor de resistência do terreno para o 

qual as deformações provenientes do carregamento aplicado pela estrutura ou aterro são 

aceitáveis para garantia de sua estabilidade. 

 

Os recalques aceitáveis para aterros sanitários e de inertes ainda permanecem como 

questão insuficientemente resolvida em Geotecnia Ambiental (ponto 1 da figura abaixo), 

bem como o comportamento “carga x recalque” destas estruturas ainda é praticamente 

desconhecido. Quanto ao fator de segurança, o valor FS = 2 é aceitável. 

 

TENSÕES ou CARGAS

R
E

C
A

LQ
U

ES

1

2

Tensão convencional de ruptura

Tensão admissível

 
FIGURA 33 – Curva “carga x recalques” com indicação da carga convencional de ruptura e da 

tensão admissível da fundação 

 

Para o cálculo das tensões admissíveis do solo pode ser utilizada qualquer correlação 

empírica em função do SPT, trabalhando-se com um valor médio correspondente aos 5 

primeiros metros do terreno de fundação. As tensões são variáveis em cada ponto da 
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fundação, sendo máximos onde o aterro tem sua máxima altura, como ilustrado na figura 

abaixo. 
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FIGURA 34 – Variação das tensões normais da fundação para a simulação feita 

 

Quanto aos recalques (deformações do solo no sentido vertical) e deslocamentos 

(deslocamentos do solo no plano horizontal) o problema é abordado especificamente 

como de compressibilidade. A compressibilidade e o adensamento tratam da seguinte 

questão: como o solo varia como resposta a uma variação no carregamento? Tem sido 

sistematicamente observado que nenhuma previsão de recalques se cumpre – 

felizmente, os recalques esperados são maiores que os reais.  

 

FUNDAÇÃO: E=1750 kPa; C.Poisson = 0,20; c' = 5 kPa; Phi = 28º

ATERRO: H1 = 10m; P.Esp. = 14 kN/m3

ATERRO: H1 = 20m; P.Esp. = 14 kN/m3

FUNDAÇÃO: E=3000 kPa; C.Poisson = 0,25; c' = 10 kPa; Phi = 25º

ATERRO: H1 = 30m; P.Esp. = 14 kN/m3

FUNDAÇÃO: E=6750 kPa; C.Poisson = 0,33; c' = 25 kPa; Phi = 23º

FASE I - 5 anos

FASE II - 10 anos

FASE III- 15 anos  
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FIGURA 35 – Modelo de enrijecimento da fundação para tempos e carregamentos diversos 
 

Isto provavelmente ocorre porque os parâmetros do solo adotados nas análises são 

considerados como “parâmetros iniciais”, isto é, do solo em estado natural, antes de 

qualquer carregamento. Segue-se ainda a consideração de que tais parâmetros também 

costumam ser estimados por meio de correlações universais, que não consideram o 

distintivo de regionalismo necessário. Mesmo quando as correlações são confiáveis, a 

variabilidade espacial dos materiais não é levada em conta. Uma situação ligeiramente 

mais confortável se dá quando são feitos ensaios de laboratório, ou até mesmo de campo 

(provas de carga), que, ou por problemas de escala, ou por insuficiência no número de 

ensaios, fornecem dados carregados de incertezas ou fragilidades. 

 

Também não se pode ignorar que a maioria dos modelos matemáticos utilizados para as 

previsões consideram solos saturados, o que nem sempre é verdadeiro. A situação 

idealizada de “camada compressível inserida entre camadas drenantes” raramente se 

cumpre.  

 

Finalmente, como maior erro se configura a tendência de estimar os recalques 

considerando a obra pronto num único estágio, e sem considerar que o carregamento é 

razoavelmente lento, o que permite ao solo a melhoria de suas propriedades geotécnicas 

(figura anterior). 

 

O estudo de “tensões x deformações” se baseia nas propriedades elásticas do solo 

(módulo de Young – coeficiente de Poisson) e requer uma modelagem pelo Método de 

Elementos Finitos. Com isto, os recalques podem ser estimados para cada posição do 

aterro, variando com a profundidade do solo como se vê na figura abaixo. 

  -0.4    -0.35  
  -0.1    -0.05  

 
FIGURA 36 – Recalques estimados para o primeiro estágio de carregamento 
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FIGURA 37 – Máximas deformações na região central do aterro (estágio inicial) 

 

Assim, a variação dos recalques com o carregamento (altura do aterro) e com a rigidez 

do solo (módulo de Young) pode ser expressa, conceitualmente, como os recalques se 

processam, acumuladamente, à medida que o aterro vai sendo construído. 

 

Na figura seguinte é mostrado que os recalques sempre ocorrem acompanhados de 

deformações no sentido horizontal. 

 

 

FIGURA 38 – Recalques e deslocamentos horizontais processados simultaneamente 

A parte inferior do aterro se expande, acompanhando igual tendência da fundação. Em 

barragens de terra, este fato é ameaçador devido à formação de trincas de expansão, 

mas a presença de fibras ou de materiais granulares em aterros de resíduos minimiza o 
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risco. Os recalques na crista da barragem decorrem dos recalques da fundação e das 

camadas de aterro preteritamente construídas.  

 

Concluindo, embora a análise rigorosa das relações “tensões x deformações” não tenha 

sido processada em função da não existência de dados, se pode afirmar que: 

 

1. Por ser o aterro sanitário constituído de materiais de baixo peso específico e pelo fato 

de haver remoção de todos os solos fracos encontrados no perfil geotécnico, qualquer 

problema de capacidade de carga é francamente improvável; 

2. Os recalques esperados são menores que os que puderem ser estimados, como tem 

sido observado, no comportamento de aterros sanitários reais; 

3. Os recalques admissíveis em aterros sanitários são elevados porque o RSU é um 

material com grande capacidade de absorver deformações devido à abundante 

presença de materiais fibrosos, principalmente plásticos, na massa aterrada. 

 

7 MONITORAMENTO GEOTÉCNICO 
 

7.1 OBJETIVOS 
 

Este capítulo tem por objetivos: 

 

1. Prever os possíveis impactos ambientais sob o ponto de vista geotécnico; 

2. Estabelecer os procedimentos necessários para prevenir as ocorrências e/ou mitigar 

os efeitos dos impactos inevitáveis; 

3. Especificar um plano de monitoramento e controles quanto aos aspectos de 

parâmetros de controle, freqüência de monitoramento e limites de aceitação; 

4. Analisar, perante o potencial de impactos diagnosticados, os aspectos favoráveis e 

desfavoráveis na implantação do empreendimento. 

 

7.2 IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 
 

7.2.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
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De acordo com a Resolução CONAMA 001/86 o impacto ambiental pode ser definido 

como qualquer alteração (positiva ou negativa) das propriedades físicas, químicas e 

biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia 

resultante das atividades humanas que afetem diretamente ou indiretamente os seguintes 

compartimentos ambientais: 

 

1. A saúde, a segurança, e o bem estar da população;  

2. As atividades sociais e econômicas;  

3. A biota;  

4. As condições estéticas e sanitárias ambientais;  

5. A qualidade dos recursos ambientais. 

 

Todos os impactos previstos devem ser analisados em relação à área de influência 

(impactos diretos ou indiretos), à temporalidade (imediatos ou não imediatos), à 

permanência (temporários ou permanentes), à reversibilidade (reversíveis e irreversíveis), 

ao valor da alteração (benéficos ou positivos e adversos ou negativos) e à abrangência 

(local, regional e estratégica). 

 

Sob o ponto de vista estritamente geotécnico a construção dos aterros de resíduos 

perigosos, resíduos Classe II e resíduos inertes implicam, potencialmente, somente em 

impactos ambientais negativos ou adversos sobre alguns aspectos do meio físico (solo e 

água subterrânea) e do meio sócio-econômico (perdas de equipamentos e/ou de vidas 

humanas em caso de severo deslizamento de taludes). 

 

A condição de “estabilidade” significa “permanecer na condição estabelecida em projeto”. 

No caso de projetos de aterros de resíduos sólidos a estabilidade pode ter significado 

físico, químico, biológico e sócio-econômico. Aceitando-se a existência de impactos 

adversos, deverá haver controles adequados de modo que as condições aceitáveis sejam 

sustentadas. 

 

Especificamente, em relação aos aspectos geotécnicos, a manutenção da estabilidade 

física terá por objetivo a garantia de que os taludes dos maciços aterrados ou dos taludes 

de cortes e aterros de áreas de empréstimo/fundação permaneçam seguros quanto à 

geometria projetada. Para a estabilidade química é necessário que a qualidade do solo e 

da água subterrânea, em relação aos principais parâmetros estabelecidos em normas 
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brasileiras e internacionais (CETESB, Ministério da Saúde, CONAMA, Lista Alemã, Lista 

Holandesa, EPA, etc.) não seja afetada além dos limites de intervenção. Quanto à 

estabilidade dos recursos sócio-econômicos a preservação das vidas humanas, em todos 

os seus aspectos, e da integridade dos equipamentos envolvidos nas operações dos 

aterros será a principal preocupação. 

 

7.2.2 PREVISÃO DE IMPACTOS EM RELAÇÃO À ESTABILIDADE FÍSICA E 
AO MEIO SÓCIO-ECONÔMICO 

 

A estabilidade física dos aterros construídos para conformação dos maciços é a principal 

preocupação, devendo ser mantida em quaisquer condições de clima, características 

operacionais e fase de operação. Esta estabilidade tem o objetivo de manter estáveis as 

massas aterradas, o que significa prevenir qualquer tipo de movimentação ou de 

deslocamento prejudicial à garantia de vidas e de equipamentos operacionais na frente 

operacional. 

 

Potencialmente, poderão ocorrer os seguintes impactos: 

 

1. Deslizamentos de massas (circulares, planares e mistos); 

2. Erosões; 

3. Trincas; 

4. Rastejos; 

5. Deformações excessivas (incluindo embarrigamentos). 

 

Acidentes envolvendo prejuízos à saúde e integridade física de operadores, bem como 

perdas significativas de patrimônio em termos de máquinas operativas podem ocorrer no 

caso de ocorrência de deslizamentos de massas na frente operacional. 

 

7.2.3 PREVISÃO DE IMPACTOS EM RELAÇÃO À ESTABILIDADE QUÍMICA E 
AO MEIO SÓCIO-ECONÔMICO 

 

É difícil, mas não impossível, a manutenção da estabilidade química dos recursos SOLO 

e ÁGUA SUBTERRÂNEA, embora a significância dos impactos adversos seja o objetivo 

mais importante, já que tais recursos poderão ser utilizados, momentânea ou 
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futuramente, mesmo com impactos suportáveis, dentro de limites adequados e pré-

estabelecidos na legislação. 

 

A contaminação do solo é sempre possível devido à possibilidade potencial de contato 

direto de lixiviados. Via de regra, se aceita como inevitável que a contaminação do solo 

implique na contaminação da água subterrânea. O meio sócio-econômico é atingido de 

modo indireto pela potencial utilização destes recursos, sob a forma de usos 

generalizados do solo e da água subterrânea (cultivo, pastagens, criação de animais, 

furação de poços e cacimbas). 

 

Contudo, a questão importante é definir o “grau de contaminação”. No Brasil são aceitos 

os Valores Orientadores da CETESB, como indicado a seguir. 

 

Para finalidades práticas são apresentadas as seguintes definições: 

 

• Valor de Referência de Qualidade (VRQ): é a concentração de determinada 

substância no solo ou na água subterrânea, que indica as condições de um solo 

considerado limpo ou de águas subterrâneas em seu estado natural. São valores de 

referência usados na prevenção e no controle da contaminação e para o 

monitoramento de áreas contaminadas.  

• Valor de Prevenção (VP): indica a qualidade de um solo capaz de sustentar as suas 

funções primárias, protegendo-se os seres humanos e os animais e a qualidade das 

águas subterrâneas. Indica uma possível alteração da qualidade natural dos solos. 

Quando este valor é excedido podem ocorrer alterações prejudiciais à qualidade do 

solo e das águas subterrâneas e devem ser usadas medidas preventivas de 

contaminação. Deve-se, também, exigir o monitoramento das águas subterrâneas, 

identificando-se e controlando-se as fontes de poluição; 

• Valor de Intervenção (VI): indica o limite de contaminação do solo e das águas 

subterrâneas acima do qual existem riscos potenciais, diretos ou indiretos, à saúde 

humana. Quando excedido, requer alguma forma de intervenção na área avaliada. 

Para o solo, foram estabelecidos três cenários de exposição à contaminação: agrícola 

(área de proteção máxima), residencial e industrial.  
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7.3 ESPECIFICAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA 
MANUTENÇÃO DAS ESTABILIDADES 

 

A estabilidade física dos taludes dos maciços será garantida mediante implantação 

cuidadosa e controles adequados das seguintes providências: 

 

1. Manutenção das geometrias (alturas das plataformas individuais, altura total e 

inclinação dos taludes V:H) de acordo com as análises de estabilidade constantes 

deste relatório; 

2. Manutenção de grau de compactação apropriado para os resíduos através dos 

seguintes parâmetros: a) peso operacional do trator não inferior a 25 tf; b) número de 

passadas numa mesma faixa não inferior a 6; 



    
CTR COLATINA 

PROJETO EXECUTIVO  
RELATÓRIO GEOTÉCNICO 

 
 

Vereda Estudos e Execução de Projetos Ltda. 
vereda@veredaprojetos.com.br Espírito Santo sem Lixão Dezembro/11 70 / 80

 

3. Manutenção em bom estado de conservação das drenagens superficiais (valetas 

periféricas, canaletas de pés de taludes, caixas de passagem, bueiros de 

transposição, dissipadores hidráulicos); 

4. Manutenção da superfície piezométrica dos líquidos percolados abaixo da superfície 

crítica definida nos estudos de estabilidade apresentados neste relatório. 

 

A estabilidade química para os recursos SOLO e ÁGUA SUBTERRÂNEA será garantida 

mediante implantação cuidadosa e controles tecnológicos adequados dos seguintes 

itens: 

 

1. Construção de barreira hidráulica por meio de solo melhorado artificialmente, 

compactado a 100% da energia do Proctor Normal, mediante escavação e 

compactação em 5 camadas com 20 cm de espessura do solo local, após remoção 

da camada de solo vegetal (aproximadamente 40 cm); 

2. Colocação de barreira hidráulica de PEAD com espessura de 1,5 mm sobre a camada 

de solo compactado. 

 

7.4 PLANO DE MONITORAMENTO GEOTÉCNICO E CONTROLES 
 

7.4.1 ESTABILIDADE DE TALUDES 
 

O monitoramento geotécnico da estabilidade de taludes será feito em acordo com as 

seguintes especificações: 

 

1. Instalação de placas de monitoramento em superfície dos deslocamentos nas 

direções x, y, z, sendo obrigatório o monitoramento em cada berma por meio de 

placas alinhadas nas direções dos eixos longitudinal e transversal e acrescentando-se 

eixos intermediários de modo que a máxima distância entre placas adjacentes, numa 

mesma berma, não ultrapasse 50 m. A freqüência das leituras deverá ser mensal e os 

resultados deverão ser interpretados apropriadamente por meio de gráficos de 

variações, simples e acumuladas, dos deslocamentos e das velocidades, para cada 

placa, nas três direções; 

2. Instalação de poços de monitoramento da manta líquida, com leituras obrigatórias no 

início da estação chuvosa (setembro) e ao final da estação chuvosa (março) e com 
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leituras intermediárias sempre que ocorrerem períodos prolongados de chuvas mais 

ou menos intensas ou acumuladas superiores a 150 mm. Tais poços, instalados em 

número de 1 para cada 5 placas de monitoramento de deslocamentos, mas em eixos 

não coincidentes para evitar interferências nas leituras, servirão para bombeamento 

dos percolados sempre que a altura piezométrica superar o ponto correspondente da 

superfície crítica, como demonstrado na análise de estabilidade de taludes; 

3. Inspeções visuais, com geração de relatório de inspeção de campo, compreendendo 

o registro de trincas, erosões e embarrigamentos em taludes e bermas, coincidentes 

com as leituras de níveis da manta líquida descritas no item anterior; 

4. Inspeções visuais do sistema de drenagem de águas pluviais, com a mesma 

freqüência dos itens (3) e (4). 

 

7.4.2 QUALIDADE DO SOLO E DA ÁGUA SUBTERRÂNEA 
 

A qualidade do solo não será controlada, considerando-se que o controle de qualidade 

ambiental da água subterrânea é suficiente. Este controle, por sua vez, será feito nos 

poços de monitoramento instalados perifericamente às áreas dos aterros, com coleta de 

amostras e realização de ensaios de laboratório a cada dois meses, contemplando, pelo 

menos, os seguintes parâmetros (adicionalmente aos controles de nível biológico e de 

indicadores físicos de qualidade): 

 

1. Compostos nitrogenados 

a. Amônia 

b. Nitrogênio amoniacal 

c. Nitrogênio nítrico 

d. Nitrogênio nitroso 

e. Nitrogênio total 

2. Íons 

a. Cálcio 

b. Cloreto 

c. Cromo hexavalente 

d. Ferro trivalente 

e. Fosfato 

f. Potássio 

g. Sulfato 
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h. Sódio 

3. Metais 

a. Alumínio 

b. Cádmio 

c. Chumbo 

d. Cromo 

e. Mercúrio 

f. Níquel 

g. Selênio 

h. Zinco 

 

8 CONCLUSÃO 
 

Aterros sanitários são obras de engenharia que, freqüentemente, seja por erros de 

projeto, seja por falhas operacionais, coloca em risco o meio ambiente sob a forma de 

contaminação do solo e, principalmente, da água subterrânea. Por esta razão é 

imprescindível que haja a preocupação com os aspectos geotécnicos de proteção destes 

recursos ambientais, através de dispositivos de isolamento do maciço de R.S.U., pela 

base (construção de liner) e pelo topo (camada de fechamento). Os estudos geotécnicos 

particularmente necessários quanto a este aspecto se relacional com o conhecimento das 

propriedades geotécnicas dos materiais de fundação e de empréstimo. 

 

Tais conhecimentos podem ser bem ilustrados pela figura abaixo, que mostra a influência 

do teor de umidade na compactação de solos. 
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FIGURA 39 – Influência do teor de umidade na permeabilidade 

 

Nos ensaios de compactação – procedimento mecânico destinado à diminuição da 

permeabilidade (principal objetivo na construção de “liner” de aterros sanitários) e 

aumento da resistência mecânica do solo – o teor de umidade ótima é de grande 

importância. Devido a não realização de ensaios também não se pode pronunciar a 

respeito desta propriedade dos solos de empréstimo. 

 

Como na fase executiva será necessário manter um apropriado controle sobre as 

variáveis de estado – teor de umidade, massa específica seca máxima e coeficiente de 

permeabilidade – será necessária a realização de ensaios específicos para melhor 

orientar os controles estatísticos de qualidade requeridos. 

 

O emprego de solos plásticos para a construção de “liner” – geralmente se busca a 

utilização de solos muito argilosos – deve se acautelar contra a possibilidade de 

fissuramento do solo, situação esta que, em condições de campo, poderá gerar elevadas 

permeabilidades, mesmo quando, em laboratório, o solo tenha apresentado baixas 

permeabilidades. Quanto mais baixa for a energia de compactação, menos suscetível 

será o solo quanto ao risco de fissuração elevada devido à sua menor rigidez. 

 

Diante do exposto, reafirma-se que nada se pode concluir quanto aos aspectos de 

caracterização, classificação e propriedades de compactação, permeabilidade e 
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resistência ao cisalhamento dos materiais geológicos locais na zona de fundação e como 

material de empréstimo. Estas dúvidas só poderão ser levantadas a partir de um 

planejamento racional de investigações geotécnicas e da realização adicional de ensaios 

de laboratório e campo. 

 

A importância de tais estudos se acentua ainda mais quando se sabe que, em latossolos, 

ocorrem grandes variações do teor de umidade, em função do grau de agregação das 

partículas do solo. Esta importância não é somente prática, mas também conceitual. 

Sabe-se, por exemplo, que a saturação do solo é uma condição essencial para a 

condução de importantes ensaios geotécnicos, como as determinações da 

permeabilidade e da resistência ao cisalhamento. Portanto, erros de avaliação do grau de 

saturação que precedem tais ensaios podem levar a resultados que não permite nenhum 

tipo de comparação com valores ditos “aceitáveis” segundo referencial bibliográfico. 

 

Com relação aos ensaios SPT, conforme já observado, os resultados apresentados 

atendem apenas parcialmente aos objetivos visados, posto que a resistência do solo de 

fundação não foi avaliada. Os valores de SPT, a grosso modo, podem ser associados a 

riscos geotécnicos de fundação, com base em um dos possíveis critérios de avaliação, 

que são: 

 

Nível III ou Alto: pelo menos 2/3 dos valores de SPT menores ou iguais a 2; 

Nível II ou Médio: pelo menos 2/3 dos valores de SPT maiores que 2 e menores ou iguais 

a 5; 

Nível I ou Baixo: pelo menos 2/3 dos valores de SPT maiores que 5 e menores ou iguais 

a 10; 

Nível 0 ou Desprezível: pelo menos 2/3 dos valores de SPT maiores que 10. 

 

Finalmente, com relação à geometria do maciço a conclusão formulada através das 

análises de estabilidade em variados cenários é favorável. 
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9 RECOMENDAÇÕES 
 

Diante das análises e conclusões formuladas anteriormente se recomenda que: 

 

1. Na fase de obtenção da Licença de Instalação seja feita uma campanha 

complementar de investigações geotécnicas para melhor caracterizar o solo de 

fundação e o material de empréstimo; 

2. Que a exigência a este respeito seja colocada pelo órgão estadual de licenciamento 

ambiental como CONDICIONANTE PARA L. I. 
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