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No dia 02 de agosto de 2010 foi sancionada a Lei 12.305 que institui a Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Na referida lei, têm-se como item componente a
disposição final ambientalmente adequada para os RSU. No Brasil, os aterros de
resíduos representam a solução para a disposição final dos RSU gerados, seja por meio
de aterros sanitários ou aterros controlados. Para uma disposição ambientalmente
adequada dos RSU em um aterro faz-se necessário o conhecimento de suas propriedades
geomecânicas como assunto estudado no presente trabalho. Este trabalho apresenta uma
série de resultados obtidos por meio de investigações das propriedades geomecânicas de
resíduos sólidos pré-tratados. Dentre estas estão à distribuição dos grupos de
substâncias (composição gravimétrica), classificação morfológica, compactação e
principalmente um estudo dos parâmetros de resistência ao cisalhamento levando-se em
consideração as parcelas dos RSU advindas do atrito (coesão e ângulo de atrito) e do
reforço (coesão das fibras). Observou-se pelos resultados obtidos que, principalmente
nas amostras de RSU frescos pós-tratamento mecânico, a propriedade de reforço
mostrou-se bastante atuante devido à maior quantidade de componentes fibrosos,
elevando-se assim a resistência ao cisalhamento. Em amostras de resíduos estabilizados
(TMB), a parcela de atrito mostrou-se mais significativa devido à maior homogeneidade
e elevação da interação entre as partículas componentes.
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On August 2nd, 2010 Law nq12.305 was passed establishing the National Policy
on Solid Waste in Brazil. One of the item of this law deals with a properly disposal of
MSW. Nowadays, landfill is the most common solution for the disposal of the MSW
generated in Brazil, either by sanitary or controlled landfill. For a proper disposal of
MSW in a landfill it is necessary to know its geomechanical properties such as subject
studied in this work. This thesis presents a series of results from investigations of
geomechanical properties of pre-treated MSW. Among these MSW properties, it is
possible to mention the distribution of groups of substances (gravimetric composition),
morphological classification, compaction and mainly a study of shear strength
parameters taking into account the friction (cohesion and friction angle) and
reinforcement (fibrous cohesion). As a result it was observed that, especially in fresh
samples of MSW after mechanical treatment, the reinforcement property (tensile stress)
appears to be quite active due to the larger amount of fibrous components, thus raising
the shear strength. In stabilized (mechanical biological treatment) samples of MSW, the
friction appears to be more significant due to greater uniformity and increased
interaction between the component particles.
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CAPÍTULO 01 – INTRODUÇÃO

1.1. RELEVÂNCIA DO ESTUDO

Lixo, ou tecnicamente nominado resíduo sólido urbano (RSU), é
definido por PEREIRA NETO (1999) como uma massa heterogênea resultante das
atividades humanas, os quais podem ser reciclados e reutilizados, gerando, entre outros
benefícios, proteção à saúde pública, economia de energia e de recursos naturais. Os
RSU estão ligados diretamente a vários segmentos como saúde pública (veiculação de
doenças), social (catadores e crianças vivendo do garimpo deste material), ambiental
(contaminação do ambiente solo-água-ar), econômico (desperdício, escassez de recursos
naturais), estético (degradação do ambiente natural, poluição visual), assim como legal
(leis, normas técnicas, órgãos ambientais, deveres do Estado).

A partir de 02 de agosto de 2010 passou a vigorar no Brasil a Lei
12.305 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Na referida lei,
em seu Artigo 3º, o oitavo item dispõe sobre a disposição final ambientalmente
adequada definida como: “distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando
normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à
segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos”. No Brasil, atualmente, os
aterros de resíduos representam a solução mais usual para a disposição final dos RSU
gerados, seja por meio de aterros sanitários ou aterros controlados. Um aterro de resíduo
pode ser definido como uma obra de engenharia baseada em critérios e normas
operacionais específicas que permitem a confinação segura dos RSU, em termos de
1

controle da poluição ambiental e proteção ao meio ambiente. Como uma obra de
engenharia, faz-se necessário o conhecimento das características e propriedades do
material utilizado, como neste caso específico, principalmente das propriedades
geomecânicas dos RSU.

As principais propriedades geomecânicas dos RSU tais como a
resistência ao cisalhamento e a compressibilidade, são bastante influenciadas pela
composição dos resíduos, bem como pelo comportamento de cada componente. A
determinação destas propriedades consiste em uma árdua tarefa em função da inerente
heterogeneidade da massa de RSU, de sua alteração com o tempo, principalmente em
função da biodegradação dos componentes orgânicos além da presença de componentes
com diferentes formas e tamanhos.

Na utilização de aterros de resíduos, um dos principais desafios
geotécnicos encontrados está na estabilidade dos taludes destes depósitos de RSU. Em
todo o mundo, inclusive no Brasil, vários episódios de escorregamentos foram
registrados tendo em alguns casos, além do dano material e ambiental, a perda de vidas.
A estabilidade de taludes de aterros sanitários de RSU tornou-se um dos mais
importantes tópicos de estudo da área de geotecnia ambiental. Segundo KÖLSCH
(1993) análises de estabilidade de taludes de aterros de RSU usando métodos da
mecânica dos solos podem incorrer em resultados equivocados devido à diferença entre
as propriedades geomecânicas dos solos e dos RSU. A maioria dos parâmetros de
resistência ao cisalhamento dos RSU encontrados na literatura são resultados de
estimativas, sendo poucos os derivados de ensaios de laboratório e campo. Como é de
conhecimento, a propriedade de resistência dos RSU é composta por duas componentes
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distintas: atrito (partículas granulares) e reforço (coesão das fibras). A coesão das fibras
está intrinsecamente ligada aos componentes fibrosos presentes na composição dos
RSU, representados principalmente pelo grupo de substância plástico filme.

Em alguns países da Europa, como na Alemanha, a partir do ano de
2005 todo resíduo doméstico e/ou industrial que venha a ser disposto em corpos de
aterros sanitários deve passar por um tratamento prévio que impeça a ocorrência de
processos de conversão biológica. Isto pressupõe que os resíduos devam ser pré-tratados
por métodos térmicos ou mecânico-biológicos antes de serem aterrados. Assim, o
processo de pré-tratamento mecânico biológico (TMB) tem por objetivo acelerar o
processo de biodegradação da matéria orgânica fornecendo um produto estável anterior
à disposição final em aterro. Porém, o comportamento de um aterro de resíduos que
tinham sido previamente submetidos a um processo TMB difere de um aterro de resíduo
sem tratamento tanto no seu desempenho geomecânico quanto em sua operação. As
propriedades geomecânicas dos resíduos tendem a mudar com o pré-tratamento.

Nesse contexto, externa-se a necessidade de um conhecimento mais
detalhado das propriedades geomecânicas dos RSU, principalmente no que tange às
propriedades de resistência ao cisalhamento. Desta forma, desenvolvimento de novos
projetos de aterros de resíduos bem como parâmetros para controle de aterros em
operação poderão ser determinados permitindo maior segurança e economia.
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1.2. OBJETIVO

A tese tem como objetivo estudar as propriedades geomecânicas de
amostras de resíduos sólidos urbanos pré-tratados. Como foco principal foram estudadas
as propriedades de resistência ao cisalhamento tanto advindas da parcela do atrito
(coesão e ângulo interno de atrito) quanto do reforço (coesão das fibras). Foram
tomadas como amostras de RSU, resíduos pré-tratados, originados da Alemanha, em
seu estado fresco (pós-tratamento mecânico) e resíduos estabilizados (pós-tratamento
mecânico e biológico). Assim sendo, foram estudados os seguintes tópicos:

i)

Ensaio de compactação:
x avaliação da influência do grupo de substância plástico filme nos
resultados do ensaio de compactação utilizando-se amostras em sua
composição original e composição alterada (sem o grupo de substância
plástico filme);
x avaliação da influência do estado de tratamento da amostra de resíduo nos
ensaios de compactação utilizando-se amostras frescas (pós-tratamento
mecânico) e estabilizadas (por meio de tratamento mecânico biológico).

ii)

Ensaio de cisalhamento direto:
x avaliação da influência do grupo de substância plástico filme nos
parâmetros de resistência (coesão e ângulo interno de atrito) utilizando-se
amostras em sua composição original e composição alterada (sem o grupo
de substância plástico filme);
x avaliação da influência do estado de tratamento da amostra de resíduo nos
parâmetros de resistência (coesão e ângulo interno de atrito) utilizando-se
4

amostras frescas (pós-tratamento mecânico) e estabilizadas (por meio de
tratamento mecânico biológico);
x avaliação da influência da energia de compactação despendida à amostra
de resíduo na preparação desta para o ensaio de cisalhamento direto; fez-se
possível a avaliação da influência da densidade da massa de resíduo (fofa
ou compacta) nos parâmetros de resistência ao cisalhamento (coesão e
ângulo interno de atrito).

iii)

Ensaio de tração:
x avaliação da influência do grupo de substância plástico filme na
propriedade de tração (coesão das fibras) utilizando-se amostras em sua
composição original e composição alterada (sem o grupo de substância
plástico filme);
x avaliação da influência do estado de tratamento da amostra de resíduo na
propriedade de tração (coesão das fibras) utilizando-se amostras frescas
(pós-tratamento mecânico) e estabilizadas (por meio de tratamento
mecânico biológico);

1.3. ESTRUTURA DA TESE

A estrutura da tese está dividida em cinco capítulos, conforme
descrição abaixo.

O capítulo inicial apresenta a relevância do estudo e o detalhamento
do objetivo da tese.
5

No segundo capítulo desenvolve-se uma revisão bibliográfica sobre o
tema RSU contendo classificação, formas de disposição, métodos de tratamento e
propriedades (físicas, químicas, biológicas e geomecânicas). Também são apresentados
os aspectos relevantes ao pré-tratamento mecânico biológico de RSU com objetivos,
tipos e descrição das tecnologias de tratamentos e propriedades.

O terceiro capítulo apresenta os materiais e métodos utilizados. São
descritas as amostras utilizadas durante a pesquisa, a campanha de ensaio e os ensaios
realizados.

No quarto capítulo apresentam-se os resultados encontrados e a
análise dos mesmos.

As principais conclusões da tese e sugestões para futuras pesquisas
são apresentadas no quinto capítulo.

Por último, são apresentadas as referências bibliográficas utilizadas na
composição da tese e anexos.
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CAPÍTULO 02 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1. RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Os resíduos sólidos urbanos, popularmente nominados de lixo, são
materiais gerados pela ação humana, sendo descartados após sua utilização quando tidos
sem utilidade como restos de alimentos, embalagens em geral, itens obsoletos,
quebrados, esgotados, entre outros.

A ABNT, em sua norma NBR-10.004/2004 define os resíduos sólidos
urbanos como “resíduos nos estados sólidos e semi-sólido que resultam de atividades
da comunidade, de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de
serviços e de variação. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de
sistemas de tratamento de água e esgoto, aqueles gerados em equipamentos e
instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou
corpos d’água, ou exijam para isto soluções técnicas e economicamente inviáveis em
face à melhor tecnologia disponível”.

A Lei 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS) no Brasil, em seu Art. 3º, sexagésimo item, define os resíduos sólidos
como “material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades
humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se
está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos
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em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na
rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnicas ou
economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível”.

PEREIRA NETO (1999) cita os resíduos sólidos urbanos como uma
massa heterogênea resultantes das atividades humanas, os quais podem ser reciclados e
utilizados, gerando, entre outros benefícios, proteção à saúde pública, economia de
energia e de recursos naturais.

Para BOSCOV e ABREU (2001), os resíduos sólidos urbanos são os
resíduos gerados por um aglomerado urbano, exceto os resíduos industriais perigosos,
hospitalares sépticos e de aeroportos e portos, ou ainda, como os resíduos gerados nas
residências, no comércio ou em outras atividades desenvolvidas nas cidades, excetuando
os de indústria e de serviços de saúde.

2.1.1. Classificação dos resíduos sólidos urbanos
Seguindo a norma NBR-10.004/2004 da ABNT os resíduos sólidos
urbanos podem ser classificados da seguinte forma:

x Resíduos Classe I – Perigosos: são os chamados resíduos perigosos por
apresentarem periculosidade quanto à inflamabilidade, reatividade,
toxidade, patogenicidade ou corrosividade;
x Resíduos Classe II – Não Perigosos:
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i.

Resíduos Classe II A – Não Inertes: são os resíduos que não se
enquadram nas classificações de resíduos classe I – Perigosos ou
resíduos de classe II B – Inertes. Podem ter propriedades tais
como: biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em
água;

ii.

Resíduos Classe II B – Inertes: são os resíduos que quando
amostrados de uma forma representativa, submetidos a um
contato dinâmico e estático com água destilada ou desionizada, à
temperatura ambiente, não tiveram nenhum de seus constituintes
solubilizados em concentrações superiores aos padrões de
potabilidade de água, excetuando-se aspectos de cor, turbidez,
dureza e sabor.

DIXON e LANGER (2006) propõem um sistema de classificação para
os RSU baseando-se nos requerimentos de uma classificação geotécnica para este
material. Assim, os RSU segundo seus componentes são classificados conforme
descrição a seguir:

x Propriedades

Geomecânicas:

descrição

das

propriedades

de

cisalhamento, tração e compressão dos RSU;
x Distribuição Granulométrica: descrição das curvas de distribuição do
tamanho das partículas que compõem os RSU;
x Classificação Morfológica: descrição das dimensões dos componentes dos
9

RSU ressaltando-se suas características de reforço e compressibilidade;
x Grau de Decomposição: descrição do grau de degradabilidade dos RSU
(in natura, fresco, estabilizado, etc.).

Em uma visão também geotécnica, KÖNIG e JESSBERGER (1997)
citam que os resíduos podem ser classificados como semelhantes a solos, nos quais os
princípios da Mecânica dos Solos podem ser aplicados, e não semelhantes, nos quais
esses princípios têm fracos ou nenhuma aplicação. Os resíduos sólidos urbanos
enquadram-se nos não semelhantes.

GRISOLIA et al. (1995) considera assim como nos solos, os RSU são
constituídos por três fases: sólida, líquida e gasosa. A fase sólida pode assim ser
classificada:

x Classe A – Materiais estáveis inertes: materiais como vidros, metais,
entulhos de obras civis, etc., cujas propriedades não apresentam variação
com o tempo;
x Classe B – Materiais altamente deformáveis: estes materiais podem
apresentar grandes deformações ao longo do tempo quando submetidos a
cargas constantes. Entre este grupo encontra-se:

i.

Partículas esmagáveis ou quebráveis: materiais como metais,
plásticos, etc., os quais, quando submetidos à compressão,
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podem liberar líquidos ou gases retidos, apresentando uma
aparente diminuição em seu volume ocupado pela fase sólida
após a quebra;

ii.

Partículas compressíveis: materiais como papel, papelão,
têxteis, borracha, etc., dobráveis ou deformáveis que variam sua
forma com o incremento de pressão;

x Classe C – Materiais degradáveis: materiais passíveis de transformações
bio-físico-químicas em um curto espaço de tempo como restos de
alimentos e vegetais, justamente o oposto do que acontece nos solos, onde
qualquer transformação é produzida por processos muito lentos.

2.1.2. Disposição dos resíduos sólidos urbanos
As formas mais usuais de disposição dos RSU no solo são
apresentadas a seguir:
x Lixões ou Vazadouros: são caracterizados pela ausência de controle dos
resíduos depositados quanto ao volume, periculosidade, classe, etc. Os
resíduos ficam depositados sobre o solo natural, a céu aberto sem nenhum
tipo de proteção ao meio ambiente ou à saúde pública e geralmente não
sofrem compactação para redução de volume. Não é feito controle de
entrada de pessoas e animais;
x Aterro Controlado: a principal diferença desta forma de disposição para
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os vazadouros está no fato de haver um controle mínimo como cobertura
de solo sobre os resíduos dispostos, compactação para redução de volume e
restrição de entrada de pessoas e animais. Não estão presentes, porém,
sistemas de controle ambiental como impermeabilização do solo e
drenagem do chorume e gases produzidos;
x Aterros Sanitários: são aqueles que possuem elementos apropriados e
técnicas de engenharia aplicadas na disposição dos resíduos. São
constituídos por células de disposição, compactação do resíduo, cobertura,
sistema de drenagem e tratamento do chorume e gases produzidos,
impermeabilização de base, instrumentação e monitoramento geotécnico e
ambiental, etc. Os aterros sanitários podem ser classificados quanto ao tipo
de resíduo recebido e pelo método de execução do aterro. De acordo com a
NBR 13.896 (ABNT, 1997), aterro sanitário é a forma de disposição de
RSU que obedece a critérios de engenharia e normas operacionais
específicas, permitindo o confinamento seguro em termos de controle de
poluição ambiental e proteção à saúde pública.

O aterro sanitário deve ser executado de tal forma que não
comprometa a qualidade das águas superficiais, subterrâneas e do solo, devendo assim
conter sistema de tratamento de bases e laterais, sistema de drenagem de base e remoção
do chorume, sistema de drenagem de gases, sistema de drenagem de águas pluviais e
superficiais, sistema de cobertura dos resíduos e sistema de monitoramento.

Os resíduos destinados aos aterros sanitários são constituídos por
diversos tipos de materiais que podem sofrer processos de transformações físico12

químicos e biológicos. Da decomposição de materiais orgânicos resulta a produção de
chorume e gases sendo que o metano corresponde a 60% do total produzido. O líquido
percolado do aterro sanitário (lixiviado) apresenta elevadas concentrações de espécies
químicas que podem infiltrar-se no solo e vir a poluir e contaminar as águas
subterrâneas.

2.1.3. Métodos de tratamento dos resíduos sólidos urbanos
Os métodos de tratamento de RSU têm como objetivos reduzir o
volume de resíduos a ser disposto, impedir o descarte destes em ambientes ou locais
inadequados bem como promover mudanças em suas propriedades transformando-os
em materiais inertes ou biologicamente estáveis.

Como citado em CALLE (2007), o tratamento dos RSU deveria
começar no local de sua geração com a separação de seus componentes para uma
posterior reciclagem, minimizando assim desperdícios e facilitando seu futuro
tratamento.

Além desse procedimento prévio no local de origem, existem
procedimentos físicos e biológicos que objetivam estimular a atividade dos microorganismos que degradam a matéria orgânica presente nos RSU reduzindo assim o
potencial de poluição.
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Dentre os métodos de tratamento mais difundidos pode-se citar o
processo de reciclagem, a compostagem, a incineração e o tratamento mecânico
biológico, descritos a seguir:
x Reciclagem: consiste na separação dos diversos materiais constituintes dos
RSU (papel, papelão, plástico, vidro, metal, etc.) tendo como finalidade
seu reuso ou emprego como matéria-prima na manufatura de bens. Dentre
as principais vantagens deste processo, podem-se destacar a diminuição na
quantidade de resíduos a serem aterrados, preservação de recursos naturais,
economia de energia, etc. A reciclagem pode ser feita através da
segregação dos materiais na fonte geradora (residências, escritórios, etc.)
ou após a coleta normal em usinas de triagem;
x Compostagem: processo de decomposição biológica de materiais
orgânicos de origem animal e vegetal, pela ação de micro-organismos não
sendo necessária a adição de qualquer componente. A decomposição pode
acontecer em processos aeróbios ou anaeróbios. Nos processos aeróbios
(presença de oxigênio), a temperatura da massa de resíduo pode chegar a
70oC, com baixa emanação de odores e a decomposição não produz
subprodutos. Em vias anaeróbias (ausência de oxigênio), a decomposição
acontece a baixas temperaturas com exalação de odores e chorume além de
requerer maior tempo para estabilização dos resíduos. O produto do
processo de compostagem é um material que pode ser aplicado ao solo sem
ocasionar riscos ao meio ambiente. Dentre as principais vantagens deste
processo, podem-se citar o aproveitamento agrícola da matéria orgânica, a
eliminação de patogênicos, a reciclagem de nutrientes para o solo, etc.;
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x Incineração: processo de tratamento de resíduos através da queima de
materiais em alta temperatura (geralmente acima de 900qC), em mistura
com uma quantidade apropriada de ar e durante um tempo prédeterminado. Este processo reduz os compostos orgânicos em constituintes
minerais tais como dióxido de carbono, vapor d´água e sólidos inorgânicos
(cinzas). Geralmente a incineração é escolhida como forma de tratamento
para resolver problemas em locais com escassez de áreas para aterramento
de resíduos, porém, sempre haverá um resíduo a ser disposto podendo
chegar a valores em torno de 20% do peso inicial. Como vantagens deste
processo podem-se citar a redução da periculosidade de alguns resíduos
como os hospitalares e a possibilidade de recuperação de parte da energia
consumida;
x Tratamento Mecânico Biológico: tratamento de resíduos sólidos urbanos
que compreende um conjunto de tecnologias que combinam processos
mecânicos e biológicos. O tratamento mecânico biológico será detalhado
no item 2.3 deste capítulo.

2.2. PROPRIEDADES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

2.2.1. Propriedades biológicas dos resíduos sólidos urbanos
Segundo OLIVEIRA (2002), as propriedades biológicas dos RSU são
regidas em função das populações microbianas e agentes patogênicos presentes onde a
biodegradabilidade é a principal propriedade biológica de interesse sobre o ponto de
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vista geotécnico. A diminuição da compressibilidade e da permeabilidade do RSU com
o tempo, a perda contínua de massa, o ganho de densidade e a geração de gases são
parâmetros importantes no dimensionamento e operações de aterros sanitários.

A biodegradação dos RSU é influenciada pelo tamanho das partículas,
idade de geração, composição, teor de umidade, temperatura no aterro (no corpo do
aterro e ambiente externo), aspectos quantitativos e qualitativos de nutrientes, pH dos
líquidos presentes, densidade e grau de compactação.

Os aterros sanitários podem ser entendidos como verdadeiros e
heterogêneos reatores biológicos, tendo como principais componentes de entrada e
alimentação, os resíduos sólidos e a água, e como principais elementos de saída, os
líquidos percolados e o biogás (MARQUES, 2001).

2.2.2. Propriedades químicas dos resíduos sólidos urbanos

2.2.2.1 Composição química
A composição química faz-se importante quando da escolha do
processo de tratamento a ser aplicado aos RSU ou da forma de disposição final. São
parâmetros importantes a quantificação dos teores de matéria orgânica, teor de cinzas,
carbono, potássio, fósforo, etc.

2.2.2.2 Poder calorífico
O poder calorífico indica a capacidade potencial de um material
desprender determinada quantidade de calor quando submetido à queima. Este
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parâmetro é de fundamental importância para dimensionamento de incineradores e para
se conhecer o potencial de seu emprego como combustível alternativo.

2.2.2.3 Relação carbono/nitrogênio
Esta relação é um indicador do grau de decomposição da matéria
orgânica dos RSU nos processos de tratamento como a compostagem e disposição final.

2.2.2.4 Potencial hidrogeniônico
O potencial hidrogeniônico (pH) indica o teor de alcalinidade ou
acidez dos RSU. O pH está relacionado com a velocidade de degradação e estabilização
da matéria orgânica na massa de resíduos.

2.2.3. Propriedades físicas dos resíduos sólidos urbanos

2.2.3.1 Distribuição dos grupos de substâncias (composição gravimétrica)
A distribuição dos grupos de substâncias ou comumente nominada
composição gravimétrica consiste na separação dos grupos de substâncias que compõem
os RSU em classes, ou seja, traduz o percentual de cada grupo em relação ao peso total
da amostra estudada.

A

recomendação técnica GDA E 1-7, segundo DGGT (1994) traz

que os componentes individuais dos RSU são escolhidos de tal maneira que cada grupo
de substâncias apresente materiais com características similares com referência ao
comportamento mecânico e estabilidade bioquímica. Os grupos de substâncias são:
x Peças grandes: substâncias residuais de grande porte, que são compostas
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de diversos componentes como móveis, colchões, etc.;
x Papel / Papelão: substâncias residuais compostas basicamente de papel ou
fibras semelhantes ao papel, como papelão, embalagens de papel,
impressos, etc.;
x Plásticos filmes: despejos que se componham basicamente de substâncias
sintéticas macias ou cujas características sejam dominadas por tais
substâncias, como embalagens plásticas macias, lâminas plásticas, têxteis,
borracha macia, couro macio, etc.;
x Plásticos duros: despejos que se componham basicamente de substâncias
sintéticas duras, como embalagens plásticas rígidas, copos de iogurte,
garrafa PET, plásticos rígidos, couro duro, borracha rígida, etc.;
x Metais: metais ferrosos e não ferrosos;
x Minerais: despejos que se componham basicamente de substâncias
minerais ou que apresentem um comportamento mecânico ou biológico
similar (inertes) como vidro, cerâmica, pedra, solo, etc.;
x Madeira;
x

Material Misto: despejos com granulometria ≤ 20 mm que, de uma forma
geral, são constituídos por materiais orgânicos e minerais. O material misto
ou residual é divido em dois grupos a seguir: a) 8 – 20 mm e b) ≤ 8 mm.

O conhecimento dos elementos que compõem a massa de RSU e o
percentual que cada grupo de substância individualmente participa é de particular
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importância no estudo das propriedades geomecânicas haja vista que este parâmetro
regerá o comportamento global deste em um aterro de resíduos.

Os RSU são admitidos como materiais multifásicos constituídos por
fase sólida, líquida e gasosa, assim como os solos. Existe uma variação do percentual
das fases com o tempo devido aos processos de biodegradação que estão relacionados
com teor de umidade, conteúdo orgânico do RSU e condições climáticas.

A fase sólida é composta de diversos materiais, os quais formam um
arranjo poroso, com vazios interpartículas e intrapartículas, que podem ou não estar
preenchidos por líquido percolado e/ou biogás e ainda podem estar em processo de
decomposição. Dessa forma, verifica-se que o ponto básico para a compreensão do
comportamento dos maciços de RSU é o conhecimento das interações existentes entre
as três fases e as alterações destas com o tempo.

O conhecimento da distribuição dos grupos de substância de uma
massa de RSU, em relação aos percentuais de matéria orgânica e de componentes
fibrosos (grupo de substância dos plásticos filmes, plásticos duros, papel/papelão) tem
relação direta com a resistência ao cisalhamento dos resíduos. O grupo de substância
plástico filme, que constitui o principal componente fibroso da massa de RSU, confere
ao corpo do aterro uma propriedade de reforço na resistência ao cisalhamento, expresso
pelo parâmetro coesão das fibras. Cabe-se salientar que esta “coesão” não tem relação
alguma com a definida para solos argilosos que é devido às forças eletroquímicas de
atração de partículas.
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Os materiais inertes estáveis (vidros, cerâmicas, solos, entulhos, etc.)
apresentam comportamento semelhante aos solos granulares muito heterogêneos,
desenvolvendo forças de atrito entre as partículas. Os materiais altamente deformáveis
(plásticos, papéis, papelões, têxteis, borracha, etc.), além de sua deformabilidade,
comportamento anisotrópico e a possibilidade de absorver ou incorporar fluidos no
interior de sua estrutura, quando submetidos a carregamentos podem sofrer deformações
iniciais com mudança de sua forma original, além da possibilidade de deformações de
natureza viscosa. Já a matéria orgânica biodegradável, passa por transformações físicoquímicas em curto prazo, gerando líquidos e gases (GRlSOLIA e NAPOLEONI, 1996).

O percentual de matéria orgânica dos RSU brasileiros, típicos de
países em desenvolvimento, varia na faixa de valores de 50 a 60 % do peso total da
amostra. Elevados percentuais de componentes orgânicos propiciam, por conseguinte,
elevados teores de umidade nos corpos dos aterros de resíduos elevando-se a produção
de chorume entre outros efeitos.

A Figura 2.1 ilustra a composição gravimétrica dos RSU, sem
qualquer tipo de pré-tratamento, no município do Rio de Janeiro no ano de 2009.
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Figura 2.1 – Composição gravimétrica dos RSU no município do Rio de Janeiro
(COMLURB, 2009).

2.2.3.2 Composição granulométrica
A sistemática da determinação da dimensão e distribuição das
partículas dos RSU é limitada em face da grande heterogeneidade e variedade dos
resíduos não existindo um método padronizado para análise (SANTOS e PRESA,
1995). A análise da distribuição do tamanho das partículas é comumente realizada
utilizando-se a análise granulométrica clássica da mecânica dos solos. Assim, a
composição granulométrica dos RSU os caracteriza como um material que apresenta
elevado percentual de frações grosseiras (tamanho correspondente a pedregulhos) e com
fração fina inferior a 20 % (partículas < 0,075 mm).

KÖLSCH (1995) determinou a distribuição granulométrica de RSU
alemães através da separação dos constituintes em porcentagem por peso com peneiras
com abertura de 8, 20, 40, 60 e 120 mm. Acima de 120 mm, os materiais foram
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separados visualmente nas frações entre 500 e 1000 mm conforme recomendação
técnica alemã GDA E 1-7 segundo DGGT (1994). Conforme pode ser observado na
Figura 2.2, curvas granulométricas de RSU com idade variando entre 8 meses a 15 anos
são apresentadas, mostrando-se que o percentual de materiais com granulação mais fina
tende a aumentar com os anos, resultado da biodegradação do material orgânico.

Figura 2.2 – Distribuição granulométrica de RSU em diferentes idades (JESSBERGER,
1994 apud DE LAMARE NETO, 2004).

Estas características granulométricas podem ser acentuadas caso o
sistema de drenagem interna do aterro seja eficiente, ou seja, não havendo acúmulo de
efluentes líquidos e gasosos. Caso a drenagem interna seja ineficiente ou inexistente, a
dificuldade na eliminação dos efluentes poderá gerar regiões com massas orgânicas
muito moles alterando-se assim a distribuição granulométrica acima apresentada.
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DIXON e LANGER (2006) compilaram dados de curvas de distribuição
granulométrica de materiais componentes dos RSU de diversos autores. Estes foram
distinguidos em três categorias, a saber: materiais compressíveis (papéis, papelões,
plásticos, orgânicos e materiais mistos), materiais incompressíveis (metais, minerais,
madeira e materiais mistos) e materiais de reforço (papéis, papelões, plásticos, metais,
madeira e minerais). As Figuras 2.3, 2.4 e 2.5 apresentam a distribuição granulométrica

Porcentual Total em Peso Seco

Papeis/Papelões
Plásticos Flexíveis
Plásticos Rígidos
Orgânicos
Material Misto
Inorgânicos/Inertes
Orgânicos Degradáveis
Acumulado – Componentes
Compressíveis

Grau de Degradabilidade em Peso Seco

das supracitadas categorias dos componentes dos RSU.

Tamanho da Partícula (mm)

Figura 2.3 – Distribuição granulométrica dos materias compressíveis que compõem os
RSU em relação a 100% da massa total da amostra (DIXON e LANGER, 2006 modificado pelo autor).
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Minerais
Madeira e Couro
Material Misto
Inorgânicos/Inertes
Orgânicos Degradáveis
Acumulado – Componentes
Incompressíveis

Grau de Degradabilidade em Peso Seco

Porcentual Total em Peso Seco

Metais

Tamanho da Partícula (mm)

Figura 2.4 – Distribuição granulométrica dos materiais incompressíveis que compõem
os RSU em relação a 100% da massa total da amostra (DIXON e LANGER, 2006 -

Porcentual Total em Peso Seco

Papeis/Papelões
Plásticos Flexíveis
Plásticos Rígidos
Metais
Minerais
Madeira e Couro
Inorgânicos/Inertes
Orgânicos Degradáveis
Acumulado –
Componentes de Reforço

Grau de Degradabilidade em Peso Seco

modificado pelo autor).

Tamanho da Partícula (mm)

Figura 2.5 – Distribuição granulométrica dos materiais de reforços que compõem os
RSU em relação a 100% da massa total da amostra (DIXON e LANGER, 2006 modificado pelo autor).
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2.2.3.3 Classificação morfológica dos RSU
A classificação morfológica dos RSU foi realizada baseada
recomendação técnica alemã GDA E 1-7, segundo DGGT (1994) tendo como intuito
classificar os resíduos quanto à sua forma e medida no tocante às características
relevantes para a mecânica dos resíduos. Cada grupo de substância foi submetido a esta
descrição geométrica considerando-se os seguintes parâmetros:
x Dimensão 0: grãos (sem comprimento lateral, considerando-se partículas
com tamanho ≤ 8 mm);
x Dimensão 1: fibras (um comprimento lateral em relação aos outros dois
lados);
x Dimensão 2: folhas, objetos planos (dois comprimentos laterais em relação
a um terceiro);
x Dimensão 3: volumes (3 comprimentos laterais).

Conforme apresentado na Figura 2.6 a morfologia dos elementos que
compõem os resíduos sólidos urbanos são classificadas em dimensões que por sua vez
podem ser correlacionados a propriedades geotécnicas.
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DIM 2

2 DIMENSÕES
SIGNIFICATIVAS

DIM 1

1 DIMENSÃO
SIGNIFICATIVA

DIM 3

3 DIMENSÕES
SIGNIFICATIVAS

Figura 2.6 – Ilustração das dimensões para a classificação morfológica de amostras de
RSU (BORGATTO, 2006).

2.2.4. Índices físicos e propriedades geomecânicas dos resíduos sólidos urbanos

2.2.4.1 Teor de umidade
O teor de umidade dos RSU depende de vários fatores a apontar como
composição gravimétrica, distribuição granulométrica, grau de degradabilidade dos
componentes orgânicos, condições climáticas na fonte geradora e local de disposição,
procedimentos operacionais e a eficiência do sistema de drenagem de chorume e gases
no aterro.

De acordo com KNOCHENMUS et al. (1998) o teor de umidade do
RSU é basicamente o resultado de altas porcentagens de lixo orgânico (resíduos
alimentares, de jardim e poda). Os componentes inorgânicos, tais como, papéis e
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produtos plásticos, geralmente, têm um teor de umidade abaixo de 10%. Assim, o teor
de umidade tende a aumentar com o aumento do conteúdo orgânico do material.

Em comentário a citação acima exposta, o autor sugere que deve ser
tomada em consideração, para o teor de umidade dos RSU, a contribuição das condições
climáticas da fonte geradora e do local de disposição dos resíduos.

Para SIMÕES et al. (2005), o teor de umidade dos resíduos sólidos
urbanos está relacionado com a água de constituição dos resíduos e com a água
absorvida da atmosfera. Depende, principalmente, da composição gravimétrica e das
condições climáticas.

A determinação da umidade para os RSU pode ser realizada pelos
métodos usuais da geotecnia como uma relação entre massa de água e a massa seca da
amostra. Na determinação do teor de umidade, a temperatura da estufa não deve ser
superior a 70°C a fim de evitar-se a queima dos componentes orgânicos. Cabe ressaltar
que não existe uma normatização específica para o ensaio da determinação do teor de
umidade de amostras de RSU.

TCHOBANAGLOUS (1993), em CARVALHO (2006), diz que o teor
de umidade de RSU pode ser calculado de duas formas. A primeira, pelo método de
medida em base úmida, onde a umidade da amostra é calculada como uma porcentagem
do peso úmido do material. Na segunda forma, o teor de umidade pode ser determinado
em função da base seca sendo a umidade calculada como uma porcentagem do peso
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seco do material. Na área de resíduos sólidos o cálculo em função da base úmida é mais
comum.

O teor de umidade dos RSU pode ser determinado pela Equação 2.1
com base no peso úmido da amostra através da relação com a umidade em base seca, a
seguir apresentada:

Wbúmida =

Wbseca
(1 + Wbseca)

x 100 ..................................................................... (2.1)

Onde:
Wbúmida - Teor de umidade em base úmida.
Wbseca - Teor de umidade em base seca.

Como já citado, as condições climáticas tais como índices
pluviométricos e a taxa de evapo-transpiração influem na variação do teor de umidade
dos RSU. De acordo com BLIGHT et al. (1992), no aterro de Linbro em Johanesburgo,
África do Sul, os teores de umidade entre as profundidades de 3,0 a 5,0 m praticamente
duplicaram quando comparados aos valores medidos em outubro de 1988 (cerca de
50%) e novembro de 1990 (cerca de 100%) sendo este último após um período de
intensas chuvas. A Figura 2.7 ilustra a variação do teor de umidade com a profundidade
no aterro de Linbro.
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Figura 2.7 – Teor de Umidade x Profundidade (BLIGHT et al., 1992 apud DE
LAMARE NETO, 2004).

Devido à grande heterogeneidade dos RSU, o teor de umidade em um
aterro pode variar significativamente de uma zona para outra dentro do corpo do aterro,
tendo uma tendência de aumento com a profundidade. JUCÁ et al. (1997), obtiveram
por meio de ensaios de SPT no aterro da Muribeca/PE, teores de umidades de RSU
variando na faixa de valores entre 20 a 50 % com o aumento da profundidade.

Ensaios realizados no aterro sanitário Bandeirantes em São Paulo por
CARVALHO (1999), através de amostras coletadas em 02 furos a trado mostraram os
resultados apresentados na Figura 2.8.

29

Figura 2.8 – Variação do teor de umidade dos RSU com a profundidade no aterro
sanitário dos Bandeirantes, SP (CARVALHO, 1999).

CATAPRETA et al.(2005) determinou teores de umidade dos
resíduos sólidos do aterro sanitário de Belo Horizonte num intervalo, aproximado, de 25
a 75 %, em base seca. BAUER et al. (2006), determinaram teores de umidade em aterro
de resíduos sólidos obtendo uma gama de valores variando de 20,5 a 27,8 % em base
úmida.

Por tratar-se de uma massa heterogênea de componentes o teor de
umidade dos RSU também é influência pelo teor de umidade individual de cada
componente constituinte. A Tabela 2.1 apresenta resultados do teor de umidade, por
grupo de substância, de uma amostra de resíduo fresco. Os índices pluviométricos
relativos aos meses do referido experimento, outubro e novembro foram de 204,4 e
149,6 mm respectivamente.
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Tabela 2.1 – Teor de umidade dos grupos de substâncias de amostras de resíduo sólido
urbano fresco (BORGATTO, 2006).
Teor de umidade (%)
Grupo de Substância
Base seca

Base úmida

Papel / Papelão

73,94

42,51

Plástico Filme

35,39

26,14

Plástico Duro

28,30

22,06

Metal (Ferroso e Não Ferroso)

21,92

17,98

Minerais

11,63

10,42

Madeira

61,92

38,24

Matéria Orgânica

46,80

31,88

2.2.4.2 Peso específico
O peso específico representa a relação entre o peso e o volume
unitário na massa de resíduos sendo que seu valor varia de acordo com a etapa
considerada, ou seja, desde sua geração até o destino final nos aterros, variando também
com o tempo.

Os fatores principais que influenciam o peso específico dos RSU são a
sua composição física (teor de material orgânico, recicláveis, etc.), sua granulometria
(tamanho médio de partículas), o grau de compactação durante a deposição (método
executivo do aterro) e seu estágio de degradabilidade. O valor do peso específico está
diretamente ligado à sua composição gravimétrica (distribuição dos grupos de
substâncias) sendo que quanto maior for à quantidade de componentes leves (papel,
papelão, plásticos, etc.) ou quanto menor for à quantidade de matéria orgânica, menor
será seu valor. Observa-se que em áreas de maior poder aquisitivo, com maior consumo
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de materiais supérfluos, o peso específico dos RSU é menor quando comparado a áreas
de menor poder aquisitivo, com maior descarte de matéria orgânica. A Tabela 2.2
apresenta valores de peso específico publicados na literatura.

Tabela 2.2 – Valores de peso específico de RSU encontrados na literatura
Autor

KAIMOTO e CEPOLINA,
1997

Peso Específico
(kN/m³)
5,0 – 7,0
9,0 – 13,0

GABR e VALERO, 1995
BENVENUTO e CUNHA,
1991
SANTOS e PRESA, 1995
MAHLER e ITURRI, 1998
SARSBY, 2000
KAVAZANJIAN, 2001

8,0
10,0
13,0
7,0
10,0
10,5
1,2 – 3,0
10,0 – 20,0
12,2 – 14,8

SILVEIRA, 2004

18,2
9,15

BAUER, 2006

8,6 – 15,6

CATA PRETA et al., 2005

7,0 – 11,0
9,47 – 16,36

CARVALHO, 2006

9,99 – 11,75
7,35

OCHS e SHANE, 2006

4,9
1,96

Local/Condições
Resíduos novos não
decompostos e pouco
compactos
Resíduos após
compactação
Resíduo Saturado
Condição Drenada
Condição Saturada
Resíduos novos
Resíduos após ocorrência
de recalque
Sítio São João com 10
meses de alteamento
Resíduo lançado no aterro
EUA
Ensaio Percâmetro,
Paracambi-RJ
Ensaio tipo vala,
Gramacho-RJ
Ensaio tipo vala, Nova
Iguaçu - RJ
Aterro com Resíduos
Degradados
Aterro Sanitário
Paracambi-RJ
Ensaio Percâmetro, Santo
André - SP
Resíduo Fresco, População
Baixa renda
Resíduo Fresco, População
Classe Média
Resíduo Fresco, População
Classe Alta
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Para SILVEIRA (2004), o conhecimento do peso específico tem
grande importância na previsão da vida útil do aterro e na sua estabilidade estrutural
(base de fundação e taludes), tendo se observado, nos resultados obtidos nos ensaios dos
resíduos do lixão de Paracambi, efeitos da idade de disposição dos resíduos, de
procedimentos de compactação, dos equipamentos de coleta das cidades, além da
disposição com a presença de entulhos.

O grau de compactação é fator preponderante no valor do peso
específico, podendo-se afirmar que de uma maneira geral os valores encontrados podem
variar de 3,0 a 7,0 kN/m³ para resíduos não compactados e valores de 9,0 a 13,0 kN/m³
quando aplicada uma compactação controlada utilizando-se tratores de esteira ou rolos
compactadores apropriados.

Como dito, o peso específico é influenciado pela espessura da camada
de cobertura diária e também pelo método executivo do aterro. Valores crescentes do
peso específico com a profundidade em consequência da compressão e consolidação da
massa de lixo devido à sobrecarga das camadas superiores são observados. WIEMER
(1982) e KAVAZANJIAN (1995) demonstraram que o peso específico pode variar de
valores de 6,0 kN/m3 na superfície até cerca de 12,0 kN/m3 a profundidades em torno de
40 m, a partir das quais tende a se estabilizar. A Figura 2.9 ilustra a variação do peso
específico do RSU com o aumento da profundidade em um corpo de um aterro de
resíduo.

KAVAZANJIAN (2001) reportou um estudo realizado em um aterro
da Califórnia onde o peso específico do resíduo degradado úmido, como resultado da
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recirculação de chorume no aterro, foi significativamente maior que o peso específico
de resíduos de aterros relativamente secos. Foram encontrados valores de peso
específico maiores que 15 kN/m³.

J

Figura 2.9 – Variação do peso específico em um perfil de um aterro de resíduos
(WIEMER, 1982 apud DE LAMARE NETO, 2004).

ZEKKOS et al. (2005) apresentou os resultados de ensaios realizados
para a determinação do peso específico de RSU em diversos aterros sanitários (“TriCities” localizado na Baia de São Francisco/EUA, OII e Azusa localizados em Los
Angeles/EUA, “Cherry Island” localizado em Delaware/EUA e dois aterros
classificados como “younger - novo” e “older- velho” localizados em Nova
Jersey/EUA). Para a realização dos ensaios foi empregada uma perfuratriz pneumática
munida de um trado helicoidal de 760 mm. Os resultados mostraram uma variação do
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peso específico dos RSU entre 10,0 kN/m³ a 20,0 kN/m³ em profundidades variando-se
da superfície até 50m.

Profundidade (m)

Profundidade (m)

Peso Específico (kN/m³)

Figura 2.10 – Variação do peso específico em diversos perfis de aterros de resíduos
obtidos através de ensaios in-situ (ZEKKOS et al., 2005).

2.2.4.3 Permeabilidade
O coeficiente de permeabilidade do resíduo é um importante
parâmetro de projeto e operação de aterros de resíduos. Seu conhecimento é de grande
valia para o dimensionamento do sistema de drenagem dos percolados e da estabilidade
do maciço de resíduo, seja para a estabilidade da fundação quanto para os taludes.
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A permeabilidade (k) do RSU é influenciada pela sua composição
gravimétrica e pelo grau de compactação da massa de resíduo. Em estudos realizados
por CEPOLLINA et al. (1994), em poços de 50,0 cm de diâmetro e profundidade de
30,0 m em maciço de resíduos com elevados percentuais de matéria orgânica e 12 anos
de deposição, foram obtidos valores da ordem de 10-7 cm/s para coeficiente de
permeabilidade. A Tabela 2.3 a seguir apresenta resultados de ensaios in-situ realizados
em furos de sondagem por MARIANO e JUCÁ (1998), SANTOS et al. (1998) e
CARVALHO (1999).

Tabela 2.3 – Valores de coeficientes de permeabilidade de aterros de RSU no Brasil
(DE LAMARE NETO, 2004).
Peso Específico
(kN/m³)
11 – 14
13 – 16

Coeficiente de
Permeabilidade k (m/s)
7 x 10-6 – 2 x 10-5
5 x 10-6 – 3 x 10-7

EHRLICH et al.,
1994

8,0

1,0 x 10-5

BEAVEN e
POWIER, 1995

5 – 13

1 x 10-7 – 1 x 10-4

Laboratório

MARIANO e JUCÁ,
1998

-

1,89 x 10-8 – 4,15 x 10-6

SANTOS et al., 1998

14,0 – 19,0

1,0 x 10-7

Ensaio in-situ em
furo de sondagem
Ensaio in-situ em
furo de sondagem

CARVALHO, 1999

8,0 – 15,0

5,0 x 10-8 – 8,0 x 10-6

-

-

9,39 x 10-7 – 1,09 x 10-6

Permeâmetro
Guelph

-

8,83 x 10-11 – 1,1 x 10-7

Ensaio Triaxial

-

4,7 x 10-6 – 1,24 x 10-4

Ensaio de Coluna

-

2,0 x 10-9 – 4,0 x 10-4

Laboratório

-

1,0 x 10-8 – 1,0 x 10-4

Ensaio
Oedométrico

Referência
BRANDT, 1990

AGUIAR, 2001
HEISS-ZIEGLER e
FEHRER, 2003
DURMUSOGLU et
al., 2005
MÜNNICH et al.,
2006
CARRUBA e
COSSU, 2005

Método de
Ensaio
Carga Variável
Ensaio de Poço
Ensaio in-situ em
furo de sondagem
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Como pode ser observada na Tabela 2.3 a permeabilidade do RSU
varia de 10-3 a 10-11 m/s. Os principais fatores que influenciam na variação do
coeficiente de permeabilidade nos RSU são a densidade e idade do resíduo. De acordo
com MÜNNICH et al. (2006), em RSU a permeabilidade horizontal é maior que a
permeabilidade vertical, sendo de 1 a 2 ordens de grandeza. Também, com o aumento
na densidade dos RSU ocorre uma redução na diferença entre as permeabilidades
horizontais e a verticais.

2.2.4.4 Temperatura
Em aterros sanitários a temperatura dos RSU varia entre 30º a 60ºC,
crescente com a profundidade entre 5,0 a 10,0 m e a partir de 10,0 m tende a estabilizar.
Segundo estudos de COUMOULOS et al. (1995) e MARIANO e JUCÁ (1998), a partir
de 5,0 m a temperatura no interior do aterro não é aparentemente afetada pelas variações
sazonais da temperatura ambiente conforme pode ser observado na Figura 2.11.

Figura 2.11 – Variação da temperatura dos RSU com a profundidade, Aterro da
Muribeca, Recife, (MARIANO e JUCÁ, 1998).
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Segundo JUNQUEIRA (2000) as temperaturas no interior da massa de
lixo são de grande importância principalmente no que se refere à atividade de microorganismos que promovem a degradação dos diversos componentes do lixo.

2.2.4.5 Compactação
A

variação

do

peso

específico

seco

dos

RSU

apresenta

comportamento semelhante ao encontrado em solos, com base em análises de um
conjunto de curvas de compactação apresentadas na literatura por KÖNIG e
JESSBERGER (1997).

GABR e VALERO (1995) ensaiaram resíduos domiciliares com idade
entre 15 e 30 anos utilizando energia do Proctor Normal. Nestes, obtiveram peso
específico seco máximo de 9,3 kN/m3 associado a um teor de umidade ótimo de 31%. A
saturação completa foi atingida com um teor de umidade de cerca de 70%,
correspondendo a um peso específico seco de aproximadamente de 8,0 kN/m3. A curva
de saturação foi obtida utilizando um peso específico dos grãos igual a 20,0 kN/m3
como apresentado na Figura 2.12.

A composição média dos resíduos ensaiados apresentava os seguintes
percentuais em peso de material: cinzas, solo e rocha (33%), tecidos (23%), metais
(10%), plásticos (13%), papéis (2%), madeira (9%) e materiais cerâmicos (10%).
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Figura 2.12 – Curvas de compactação para diferentes tipos de (KONIG e
JESSBERGER, 1995 apud MARQUES, 2001).

2.2.4.6 Capacidade de campo
Segundo VEIHMEYER e HENDRICKSON (1931), a quantidade de
água que um perfil de terreno sem vegetação e evaporação retém contra a ação da
gravidade, após plenamente inundado e deixado drenar livremente por alguns dias (um a
quatro dias), em condições de campo, determina o volume máximo aproximado de água
que um solo bem drenado pode armazenar por longos períodos sem evapo-transpiração,
sendo este parâmetro chamado de capacidade de campo.

A capacidade de campo dos RSU pode ser influenciada pela
composição dos resíduos, grau de tratamento, granulometria das partículas componentes
bem como pelo teor inicial de umidade.
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CARVALHO (2002 e 2006) desenvolveu um equipamento composto
de um cilindro metálico denominado “percâmetro”, com 15,2 cm de diâmetro e 17,8 cm
de altura, capaz de medir a capacidade de campo, umidade, massa específica e
permeabilidade de amostras indeformadas de RSU coletadas pelo cilindro. O referido
pesquisador concluiu que a capacidade de campo tem uma tendência de crescimento
com a idade do resíduo, ou seja, com a degradação dos componentes orgânicos a
capacidade de campo dos RSU tende a crescer.

CARVALHO (2002) relatou a coleta em campo e a determinação, em
laboratório, de valores de capacidade de campo volumétrica de amostras de RSU,
compactados por trator com rolo, em dez amostras com idades variando entre 6 meses a
5 anos, nas bermas do aterro sanitário de Santo André/SP, tendo-se chegado a uma
média de valores de 33,8%.

LINS (2003) determinou a capacidade de campo do lixo no Aterro da
Muribeca. Os ensaios foram feitos para resíduos com idades de 05 anos, considerados
como RSU novo, e 10 anos, como RSU velho. Chegando a valores de 43 a 56 % para o
RSU novo e de 30 a 44 % para o RSU velho.

LINS e JUCÁ (2005) determinaram a capacidade de campo dos
resíduos do Aterro da Muribeca, por meio da cravação de cilindros Shelby, para a coleta
de amostras no campo e que, posteriormente, foram ensaiadas em laboratório. Com
essas informações fizeram um estudo sobre a estimativa da produção de percolado do
aterro, pois afirmam que o conhecimento da capacidade de campo dos RSU é essencial
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para se implementar um controle do teor total de umidade no aterro, que influencia as
condições de biodegradação e produção de metano.

2.2.4.7 Porosidade
LINS (2003) determinou a porosidade da camada de cobertura, dos
resíduos de 05 anos de idade e dos resíduos com 10 anos de idade do aterro de Muribeca
em Pernambuco. Os valores médios obtidos foram, respectivamente, 42%, 54,6% e
40,2%.

ZORNBERG (1999) em suas pesquisas também obteve valores de
porosidade com resultados variando na faixa de valores entre 48,6 a 61,7% nas amostras
utilizadas no seu estudo da capacidade de campo de RSU.

2.2.4.8 Resistência ao cisalhamento
A resistência ao cisalhamento dos resíduos sólidos urbanos, da mesma
forma que para solos, é um parâmetro geotécnico de interesse fundamental na descrição
de suas propriedades geomecânicas. Este é um elemento essencial ao projeto e operação
de aterros de resíduos, em especial ao cálculo de estabilidade de taludes.

Os parâmetros de resistência ao cisalhamento de RSU, utilizados nas
análises de estabilidade de taludes de aterros de resíduos têm sido objeto de estudos nos
últimos anos, principalmente em virtude da ocorrência de escorregamentos em taludes
de aterros de resíduos em vários países. A obtenção destes parâmetros normalmente é
feita através de ensaios de laboratório (cisalhamento direto, célula triaxial e caixa de
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tração), em equipamentos de médio ou grande porte. A maior dificuldade encontrada
para a realização de ensaios laboratoriais está na coleta e obtenção de amostras
representativas, função da composição heterogênea dos RSU e da necessidade de
equipamentos de médio e grande porte, de acordo com o tipo de resíduo estudado
(fresco ou estabilizado).

Como citado em FUCALE (2005), apesar de existirem diferenças
significativas entre resíduos sólidos urbanos e solos, a interpretação dos ensaios em
resíduo sólido mediante conceitos da Mecânica dos Solos clássica pode ser proveitosa, e
constitui em uma das ferramentas mais utilizadas pelos pesquisadores, ao menos para o
presente estado de conhecimento. Sobre esta base, a resistência ao cisalhamento de
maciços de RSU é normalmente associada a um ângulo de atrito interno “I” e uma
coesão “c”, definidos a partir da envoltória de resistência Mohr-Coulomb.

Segundo SINGH e MURPHY (1990), a quantidade de ensaios de
resistência de RSU disponíveis na literatura internacional ainda é relativamente pequena
e apresentam-se com uma apreciável gama de variação, que se deve a diversos fatores
tais como diferentes condições do material e tipos de ensaios realizados.

Pesquisas relacionadas à determinação de parâmetros de resistência
para RSU realizadas por autores como SINGH e MURPHY (1990), RICHARDSON e
REYNOLDS (1991), WITHIAM et al. (1994), GABR e VALERO (1995) e KOCKEL
(1995) obtiveram valores de ângulo de atrito variando na faixa entre 10º a 53º e coesão
entre 0 a 67,0 kN/m². Em função desta dispersão de valores, torna-se difícil e pouco
confiável a avaliação da resistência ao cisalhamento dos RSU levando-se a resultados
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contraditórios em relação às reais condições de estabilidade de taludes observadas em
corpos de aterros de resíduos.

Desta forma tornou-se usual a apresentação de parâmetros de
resistência ao cisalhamento de RSU, obtidos por diferentes métodos e autores, em
gráficos do tipo coesão (c) x ângulo de atrito (I), estabelecendo-se uma faixa
recomendada para projetos. Como exemplo destas faixas pode-se citar aquelas
propostas por SINGH e MURPHY (1990) e por SANCHEZ – ALCITURRI et al.

Coesão (KN/m²)

(1993) apresentadas nas Figuras 2.13 e 2.14, respectivamente.

Figura 2.13 – Faixa recomendada para projetos de aterros de resíduos - parâmetros de
resistência ao cisalhamento de RSU (SINGH e MURPHY, 1990).
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(KN/m²)

Figura 2.14 – Faixa recomendada para projetos de aterros de resíduos - parâmetros de
resistência ao cisalhamento de RSU (SANCHEZ-ALCITURRI et al., 1993).

Ensaios de resistência ao cisalhamento em amostras de RSU
realizados por autores como JESSBERGER (1990), JESSBERGER e KOCKEL (1993),
REUTNER (1995) e KOCKEL (1995) demonstram que, no que tange a variação dos
parâmetros de resistência em função das deformações, o valor limite para o ângulo de
atrito ocorre para deformações da ordem de 20% do tamanho da amostra. Para o
parâmetro coesão a mobilização começa a se acentuar para deformações superiores a
10%, com o seu valor tendendo a crescer indefinidamente com a deformação, não sendo
possível caracterizar um pico de máximo. Em outras palavras, o RSU pode sustentar
grandes deformações cisalhantes sem apresentar um pico de ruptura. As Figuras 2.15 e
2.16 ilustram o acima exposto.
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(º)

H (%)

Figura 2.15 – Curvas para o parâmetro de resistência ângulo de atrito x deformação para
amostras de RSU em diferentes idades (KOCKEL, 1995)

kN/m²

H (%)
Figura 2.16 – Curvas para o parâmetro de resistência coesão x deformação para
amostras de RSU em diferentes idades (KOCKEL, 1995)

Diante da característica dos RSU onde as curvas de tensão x
deformação geralmente não desenvolvem um ponto de ruptura, contrariamente ao que
ocorre em materiais granulares reforçados com fibras ou não, conforme apresentado na
Figura 2.17. Desta forma, usualmente defini-se os parâmetros de resistência ao
cisalhamento para amostras de RSU com base em critérios de deformação.
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(KN/m²)

(%)
Figura 2.17 – Curvas tensão x deformação para diferentes materiais (MANASSERO et
al., 1996)

De acordo com GONZALEZ (1995), dentre os fatores que afetam os
parâmetros de resistência dos RSU podem-se destacar a composição gravimétrica
(percentual de componentes orgânicos e inorgânicos), a idade, o grau de decomposição
dos resíduos e o teor de umidade. Durante a construção e operação do aterro, os
esforços de compactação, a composição dos resíduos e a quantidade de solo utilizado na
camada de cobertura são os fatores que podem afetar os parâmetros de resistência.

Como citado anteriormente, os parâmetros de resistência podem sofrer
variações ao longo do tempo. Em aterros de resíduos com elevado percentual de
componentes orgânicos e deficiência ou mesmo inexistência de sistemas de drenagem
interna para os líquidos percolados e gases, ocorre uma tendência da redução desses
parâmetros com a idade. De acordo com TURCZYNSKI (1988) a redução dos valores
dos parâmetros de resistência, determinados em aterros sanitários europeus, está
apresentada na Tabela 2.4.
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Tabela 2.4 – Valores de ângulo de atrito e coesão, efetivos, variando com a idade dos
RSU (TURCZYNSKI, 1988).
Idade (anos)

I’ (qq)

c’ (kN/m2)

Fresco

38 - 40

40 – 50

3

35

15

5

32

12

15

26

10

Segundo GABR et al. (1995) um aspecto importante a considerar se
refere à variação dos parâmetros de resistência dos RSU em função do teor de umidade,
conforme apresentado na Figura 2.18. Para teores de umidade variando entre 55 e 70%,
os valores da coesão podem sofrer reduções consideráveis passando de cerca de 100

Coesão (kN/m²)

kN/m² para 40 kN/m².

Figura 2.18 – Curva do parâmetro de resistência coesão x teor de umidade de uma
amostra de RSU (GABR et al., 1995).
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Em relação à influência da composição do RSU nos parâmetros de
resistência, de acordo com o observado por KOCKEL e JESSBERGER (1995) através
de resultados obtidos com ensaios triaxiais em amostras de RSU com diâmetro de 300
mm de e altura de 600 mm, o ângulo de atrito praticamente não sofreu influência do teor
de componentes fibrosos presentes na massa do resíduo. Ao contrário do exposto, o
parâmetro coesão teve seu valor fortemente influenciado pelo teor de componentes
fibrosos. As Figuras 2.19 e 2.20 apresentam curvas dos parâmetros de resistência ao
cisalhamento (ângulo de atrito e coesão) x deformação para amostras de RSU com

Ângulo de Atrito (º)

diferentes teores de componentes fibrosos.

Sem componentes fibrosos
Médio teor comp. fibrosos
Alto teor comp. fibrosos

Deformação

Figura 2.19 – Curvas do parâmetro de resistência ângulo de atrito x deformação para
diferentes teores de componentes fibrosos na amostra de RSU (KOCKEL e
JESSBERGER, 1995).
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Coesão (kN/m²)

Sem componentes fibrosos
Médio teor comp. fibrosos
Alto teor comp. fibrosos

Deformação

Figura 2.20 – Curvas do parâmetro de resistência coesão x deformação para diferentes
teores de componentes fibrosos na amostra de RSU (KOCKEL e JESSBERGER, 1995).

Como observado a ativação da coesão requer grandes deformações
axiais, em torno de 20 %, quando a resistência por atrito interno já está praticamente
mobilizada. Desta forma, os componentes fibrosos não exercem influência significativa
na parcela de atrito dos resíduos, porém, promove um significativo aumento do
parâmetro coesão. A influência dos componentes fibrosos na coesão pode ser
compreendida pela análise da Figura 2.21 proposta por JESSBERGER et al. (1995).
Através do diagrama q x p’ a resistência ao cisalhamento dos RSU apresentou um
intercepto coesivo e um movimento de linha de ruptura aproximadamente paralelo em
relação à matriz básica (parcela da composição dos RSU representadas pelos
componentes granulares, ou seja, pelas partículas de granulação fina a média que
apresentam comportamento de atrito). Os valores encontrados para os parâmetros de
resistência ao cisalhamento variaram na faixa entre 42° a 49° para o ângulo de atrito e
entre 41 a 51 kN/m² para a coesão, em ensaios triaxiais realizados com amostras de
RSU com idade entre 1 e 3 anos com diâmetro de 300 mm e altura de 600 mm.
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Figura 2.21 – Envoltórias de resistência de RSU com idades entre 1 e 3 anos
(JESSBERGER et al, 1995).

DIXON E JONES (2005) apresentaram uma faixa de envoltórias de
resistência ao cisalhamento dos RSU obtida a partir de dados encontrados na literatura.
A Figura 2.22 apresenta a faixa de envoltórias de resistência ao cisalhamento propostas
por JONES et al. (1997), MANASSERO et al. (1996) e KAVAZANJIAN et at..

Figura 2.22 – Faixa de envoltórias de resistência ao cisalhamento de RSU obtida por
diversos pesquisadores e proposta para projetos de aterro de resíduos sólidos urbanos
(DIXON e JONES, 2005 apud NASCIMENTO, 2007).
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NASCIMENTO (2007) realizou ensaios triaxiais convencionais do
tipo CD em amostras saturadas de resíduos sólidos urbanos novos e com idade de 4
anos (amostras NovoCD10sat e 4anosCD10sat). Para a realização dos referidos ensaios
foi utilizada uma célula triaxial com 200 mm de diâmetro e 400 mm de altura. As
Figuras 2.23, 2.24 e 2.25 apresentam as curvas de variação dos parâmetros de
resistência ângulo de atrito e coesão para diferentes níveis de deformação axial.

Figura 2.23 – Curvas de mobilização dos parâmetros de resistência obtidos por meio de
ensaios triaxiais com amostras saturada de resíduos sólidos urbanos fresco (novo) e com
4 anos de idade, com peso específico de 10 kN/m³ (NASCIMENTO, 2007).

Figura 2.24 – Curvas de mobilização dos parâmetros de resistência obtidos por meio de
ensaios triaxiais com amostras saturada de resíduos sólidos urbanos fresco (novo) com
peso específico de 8 kN/m³ e 10 kN/m³ (NASCIMENTO, 2007).
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Figura 2.25 – Curvas de mobilização dos parâmetros de resistência obtidos por meio de
ensaios triaxiais com amostras saturada de resíduos sólidos urbanos com 4 anos de
idade, com peso específico de 10 kN/m³ e 14 kN/m³ (NASCIMENTO, 2007).

CALLE (2007) realizou ensaios de cisalhamento direto em amostras
de resíduos pré-tratados originados das cidades de São Sebastião/SP e Novo
Hamburgo/RS. Para tal foi utilizado um equipamento convencional de dimensões (60 x
60 x 41,6 mm) no laboratório da geotecnia da COPPE.

As Figuras 2.26 e 2.27

apresentam as curvas de mobilização dos parâmetros de resistência (coesão e ângulo de
atrito) para as amostras de resíduos pré-tratados das supracitadas cidades.

Figura 2.26 – Curvas de mobilização dos parâmetros de resistência obtidos por meio de
ensaios de cisalhamento direto com amostras de resíduos pré-tratados da cidade de São
Sebastião/SP sob diferentes condições (CALLE, 2007).
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Figura 2.27 – Curvas de mobilização dos parâmetros de resistência obtidos por meio de
ensaios de cisalhamento direto com amostras de resíduos pré-tratados da cidade de
Novo Hamburgo/RS sob diferentes condições (CALLE, 2007).

Para os resíduos de São Sebastião/SP verificou-se que, com o
incremento do tamanho das partículas de 2,0 mm para 9,50 mm o parâmetro coesão
aparente aumentou, porém, para o ângulo de atrito não houve variações significativas.
Para um incremento da compacidade, o parâmetro coesão sofreu um incremento de 28,0
kN/m² para 50,0 kN/m², entre as deformações horizontais de 2 % e 8 %. Os ensaios
com as amostras com granulometria passante na peneira nº 19 mm, ou seja, amostras
com partículas mais grosseiras, resultaram em valores mais baixos para os parâmetros
de resistência ângulo de atrito e a coesão (35º e 15,0 kN/m² respectivamente) quando
comparados aos resultados encontrados com as amostras com granulometria mais finas
(2,0 mm e 9,50 mm).

Para os ensaios com amostras de RSU de Novo Hamburgo/RS a
variação do parâmetro coesão com o tamanho de partícula apresentou um
comportamento irregular segundo o autor. O valor máximo observado foi 25,0 kN/m².
Com o aumento da compacidade um significativo acréscimo da coesão foi observada
chegando-se a valores superiores a 60,0 kN/m². O ângulo de atrito não foi
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significativamente influenciado com o tamanho de partícula e compacidade atingindo
um valor máximo de 35º.

A curva de tensão normal x deformação obtida nos ensaios realizados
por JESSBERGER e KOCKEL (1993) não apresenta uma definição clara da ruptura,
comportamento comum a RSU. Como mencionado anteriormente, os RSU podem
sustentar grandes deformações cisalhantes, excedendo 15 % a 20 %, sem mobilizar a
uma tensão de ruptura. Em ensaios triaxiais realizados por GRISOLIA et al. (1991),
com amostras de RSU com 250 mm de diâmetro e altura de 600 mm, as curvas de
tensão x deformação tiveram uma inflexão ascendente para elevados níveis de
deformações (acima de 30%) sugerindo um enrijecimento do material. A Figura 2.28
apresenta as curvas de tensão x deformação obtidas nos ensaios acima citados.

Figura 2.28 – Curvas de tensão x deformação de amostras de RSU obtidas através de
ensaios triaxiais (MANASSERO et al., 1996 apud FUCALE, 2005).
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DE LAMARE NETO (2004), realizou ensaios de cisalhamento direto em
amostras de resíduos pré-tratados mecânica e biologicamente provenientes de uma
Usina de Compostagem localizada na cidade do Rio de Janeiro. Para a execução do
ensaio foi utilizado um equipamento de cisalhamento direto constituído por um
conjunto de duas caixas metálicas sobrepostas, de dimensões (400 x 250 x 100 mm),
montadas em uma estrutura de sustentação e associadas a uma prensa de ensaio
convencional. As Figuras 2.29 e 2.30, bem como a Tabela 2.5, apresentam os resultados
obtidos por meio dos ensaios de cisalhamento direto. Observa-se que para o material
mais fino (passante na peneira 3/8”) os valores mobilizados dos parâmetros de
resistência foram maiores do que os adquiridos para a amostra de material mais
grosseiro (passante na peneira 3/4”) para os mesmos níveis de deformação.

(A)

(B)

Figura 2.29 – Resultado de ensaios de resistência ao cisalhamento realizados com
amostras de RSU pré-tratados provenientes da cidade do Rio de Janeiro. (A) Curvas de
tensões de cisalhamento x deslocamentos horizontais (material passante na peneira
3/4”). (B) Envoltórias normalizadas de resistência ao cisalhamento (material passante na
peneira 3/4”) (DE LAMARE NETO, 2004).
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(A)

(B)

Figura 2.30 – Resultado de ensaios de resistência ao cisalhamento realizados com
amostras de RSU pré-tratados provenientes da cidade do Rio de Janeiro. (A) Curvas de
tensões de cisalhamento x deslocamentos horizontais (material passante na peneira
3/8”). (B) Envoltórias normalizadas de resistência ao cisalhamento (material passante na
peneira 3/8”) (DE LAMARE NETO, 2004).

Tabela 2.5 – Resumo dos resultados encontrados nos ensaios de cisalhamento direto de
amostras de RSU pré-tratados proveniente das cidade do Rio de Janeiro (DE LAMARE
NETO, 2004).

Parâmetros
Mobilizados

Material Passante na Peneira
3/8”

Material Passante na Peneira
3/4”

Deslocamento Horizontal (%)

Deslocamento Horizontal (%)

4

7

10

4

7

10

I´mob. (º)

35

36

38

25

37

42

c´mob. (kN/m²)

7

10

11

3

4,5

6

70

92

112

47

77

92

Wmob. (kN/m²)
para V =
100kN/m²
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CARDIM (2008) desenvolveu um equipamento para ensaios de
resistência por meio de uma caixa de cisalhamento direto com grandes dimensões (1000
x 1000 x 1000 mm) e capacidade de deslocamento relativo entre as caixas de 50% do
comprimento da amostra. Assim, o referido autor realizou ensaios de cisalhamento
direto com amostras de RSU in natura e os resultados obtidos como as curvas de tensão
cisalhante x deslocamentos horizontais relativos, envoltória de resistência e mobilização
dos parâmetros de resistência estão apresentados nas Figuras 2.31, 2.32 e Tabela 2.6.

(A)

(B)

Figura 2.31 – Resultado de ensaios de resistência ao cisalhamento realizados com
amostras de RSU in natura provenientes da cidade de Brasília. (A) Curvas de tensões de
cisalhamento x deslocamentos horizontais. (B) Envoltórias normalizadas de resistência
ao cisalhamento (CARDIM, 2008).

Tabela 2.6 – Parâmetros de resistência de amostras de RSU frescos da cidade de
Brasília obtidos por meio de ensaios de cisalhamento direto de grande porte (CARDIM,
2008).
Deslocamentos Horizontais Relativos

Parâmetros
de
Resistência
c´ (kN/m²)

10%

20%

30%

40%

50%

3,6

4,4

5,6

12,7

20,3

I´ (º)

28,0

34,5

41,70

44,30

43,60
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Figura 2.32 – Curvas de mobilização dos parâmetros de resistência obtidos por meio de
ensaios de cisalhamento direto de grandes dimensões realizados com amostras de RSU
frescos provenientes da cidade de Brasília (CARDIM, 2008).

No que se refere à resistência ao cisalhamento de RSU, observa-se em
aterros de resíduos comportamentos geomecânicos semelhantes aos maciços de solo
reforçados com fibras. Ambos podem ser caracterizados como uma estrutura composta,
resultado da associação de dois componentes de naturezas essencialmente distintas e
funções complementares, atrito e tração. É comum encontrar-se em corpos de aterros de
resíduos taludes verticais, que podem atingir elevadas alturas e manterem-se estáveis
por anos devido ao efeito de reforço advindo dos componentes fibrosos (grupo de
substância plástico filme, plástico duro, papel/papelão, madeira).

De acordo com ZIEHMANN (1999), a resistência ao cisalhamento
dos RSU pode ser dividida em duas distintas parcelas de resistência: a 1ª corresponde ao
cisalhamento e, a exemplo dos solos, resulta do atrito entre as partículas expresso
matematicamente pelo ângulo de atrito (I) e pela coesão (c); a 2ª corresponde ao reforço
pela resistência à tração das fibras, sendo expresso pelo ângulo de tensão à tração (ζ).
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Da mesma forma, de acordo com modelo proposto por KÖLSCH
(1990, 1993, 1995, 1996) os componentes fibrosos presentes na composição dos
resíduos são capazes de suportar forças de tração que dependeriam do vínculo das fibras
com a massa de resíduo, ou seja, função da tensão normal atuante. Deste modo a
resistência ao cisalhamento pode ser representada pela composição de duas parcelas
distintas, a 1ª referentes às forças de atrito no plano de cisalhamento e a 2ª referente às
forças de tração das fibras ou coesão das fibras. A resistência total ao cisalhamento é
composta do atrito no plano cisalhante e da força de tração nas fibras. Dependendo da
transmissão das forças nas fibras, que aumentam com a tensão normal, e também
dependendo da resistência à tração das fibras, a resistência total ao cisalhamento em um
determinado intervalo de tensão normal é maior do que a resistência friccional (devido
ao atrito). Como existe uma correlação linear entre a resistência friccional e a tensão
normal (descrita pelo ângulo de atrito interno I), uma correlação não linear, descontínua
entre a resistência total ao cisalhamento e a tensão normal é produzida pelos
componentes fibrosos. A interação entre essas duas parcelas pode assim ser
representada pela curva tensão x deformação apresentada na Figura 2.33.
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W

Figura 2.33 – Curva tensão x deformação com a interação entre as duas parcelas de
resistência, atrito e reforço (KYLSCH, 1990, 1993, 1995, 1996).

A curva tensão x deformação mostra que para pequenas deformações
(I) existe apenas a mobilização das forças de atrito. À medida que as deformações vão
aumentando e as fibras começam gradualmente a serem tracionadas (II) e como
consequência as forças de tração aumentam até atingirem um valor máximo
correspondente a resistência à tração, onde a máxima resistência ao cisalhamento é
alcançada. A partir deste valor máximo (Zmáx) ocorre uma redução gradativa da parcela
das forças de tração (III) a partir de onde, a resistência ao cisalhamento se limita à
parcela devida ao atrito (IV). A parcela de resistência devida ao atrito aumenta
linearmente com o aumento da tensão normal, ao passo que a parcela devida as forças
de tração das fibras comportam-se conforme apresentado na Figura 2.34. A contribuição
efetiva na resistência ao cisalhamento inicia-se a partir de um determinado valor de
tensão normal (V1). Esta contribuição cresce até um valor máximo para os valores de
tensão normal (V2), a partir do qual tende a decrescer (tensão normal - V3) e se anular
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(tensão normal - V4). Assim, a contribuição de cada uma dessas parcelas na resistência
ao cisalhamento dos RSU varia de acordo com a tensão normal atuante no plano de
cisalhamento, além da deformação.

deformação

deformação

deformação

deformação

Figura 2.34 – Variações das parcelas da resistência ao cisalhamento com a tensão
normal (KYLSCH, 1990, 1993, 1995, 1996).

De acordo com KÖLSCH (1996), para a descrição das propriedades
de reforço dos componentes fibrosos presentes nos RSU utiliza-se o parâmetro ângulo
de tensão à tração (ζ) que expressa a dependência linear da tensão de tração nas fibras
pela tensão normal, que atua nas fibras. O valor máximo da tensão de tração ativada em
função da tensão normal aplicada é denominado de resistência à tração específica das
fibras (Zmáx) e a tensão necessária para mobilizar tal resistência, chamada de tensão
normal crítica (σcrít). A parcela de tensões de tração independentes da tensão normal é
denominada de Z0. A Figura 2.35 apresenta um gráfico com as definições das
propriedades de tração segundo KÖLSCH (1996).
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Tensão de Tração z
Resistência à
tração específica
das fibras Zmax

] Ângulo de tensão à tração
Resistência à
tração
independente
da tensão Z0

Vcrit

Tensão Normal V

Figura 2.35 – Definições das propriedades de tração (KÖLSCH, 1996).

Desta forma, a parcela de atrito da resistência ao cisalhamento de RSU
pode ser descrita através dos parâmetros coesão e ângulo de atrito. Para o reforço o
parâmetro fica representado pela coesão das fibras descrita através do ângulo de tensão
à tração ζ e da tensão à tração independente da carga Z0. A transformação da tensão à
tração em coesão das fibras resulta da consideração da anisotropia bem como da
resistência à tração específica das fibras Zmáx. Assim, a resistência ao cisalhamento dos
RSU pode ser representada conforme Figura 2.36.

A fim de caracterizar-se cada uma das parcelas componentes da
resistência ao cisalhamento de RSU (atrito e tração), KÖLSCH (1996) desenvolveu
equipamento de grande porte destinado exclusivamente à medição das forças de tração
das fibras. A determinação dos parâmetros de resistência pode assim ser conduzida de
forma separada para as parcelas de atrito e reforço do resíduo sólido. A parcela de atrito
pode ser determinada pelo deslizamento horizontal das fibras em ensaios de
cisalhamento direto. Alternativamente, podem-se realizar também análises em ensaios
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de cisalhamento e triaxial em amostras de resíduos sólidos com tamanho reduzido,
contendo estas amostras nenhum componente fibroso com dimensões > 60 mm. Estes
ensaios fornecem bons resultados quando a amostra de resíduos sólidos é reduzida em
menores pedaços. A resistência ao cisalhamento pode também ser estudada por meio de
amostras não tratadas, pois em ensaios de cisalhamento direto apenas uma pequena
parte das forças de reforço é registrada.

Tensão Cisalhante W

Coesão das fibras

]
I

c

Zmax
Atrito

Tensão Normal V

Figura 2.36 – Sobreposição das propriedades de resistência ao cisalhamento de RSU,
atrito e reforço (KÖLSCH, 1996).

A Figura 2.37 apresenta de forma esquemática o equipamento
desenvolvido por KÖLSCH (1996) para a execução dos ensaios de tração das fibras em
amostras de RSU.
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Figura 2.37 – Esquemático do equipamento para ensaio de tração das fibras de amostras
de RSU (KÖLSCH, 1996).

Como descrito em KÖLSCH (1996) e também reportado por
FUCALE (2005), o equipamento constitui-se de um container móvel com uma área de
1,0 m x 3,0 m (largura x comprimento) e uma altura de 1,5 m., que também é utilizado
como recipiente para transporte da amostra do aterro de resíduos para o laboratório. A
amostra de resíduos sólidos, com volume aproximado de 4 m³, é então montada e
compactada no contêiner de forma semelhante como se procede no aterro, em camadas
de 20 a 30 cm. No laboratório, a amostra de resíduos sólidos é comprimida, na parte
superior do contêiner por meio de cilindros hidráulicos. Após a fase de adensamento, o
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contêiner é aberto através de uma superfície vertical, localizada no centro, para realizarse assim o ensaio de tração. Uma das metades do contêiner (ou caixa de tração) se
movimenta enquanto que a outra metade mantém-se fixada, ancorada a estrutura do
equipamento. São medidas continuamente a força de tração e a respectiva deformação.
O deslocamento máximo horizontal permitido pela estrutura física do equipamento é de
1,0 m e a força de tração máxima está na ordem de 600 kN, que corresponde a uma
tensão de tração de aproximadamente 600 kN/m². Por causa da grande complexidade na
obtenção de amostras e na montagem do ensaio como um todo, o mesmo corpo de
prova é empregado para todos os níveis de carga. Assim, a estrutura representativa do
material não é destruída quando se atinge a tensão de tração máxima.

A Figura 2.38 ilustra o equipamento para ensaio de tração das fibras
de amostras de RSU (caixa de tração) e suas fases executivas.

A

B
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C

D

E

F

Figura 2.38 – Equipamento para ensaio de tração das fibras de amostras de RSU –
laboratório da LWI/TU-BS. A) Transporte da caixa de tração do laboratório para o
aterro de resíduos. B) Preparação da amostra de RSU no aterro sanitário da Cidade de
Göttingen – Alemanha. C e D) Coleta e disposição da amostra de RSU na caixa de
tração. E e F) Vistas da caixa de tração no laboratório.

De acordo com KÖLSCH (1996), também descrito em CALLE (2007)
e FUCALE (2005) a tensão de tração determinada pelo ensaio de tração, pode ser
calculada, sob o emprego de combinações mecânicas resultando na contribuição de
reforço denominada coesão das fibras. Este parâmetro é composto de duas partes: τz
(tensão cisalhante devido às forças de tração no reforço, que atua paralela ao plano de
ruptura) e τR (z), tensão de atrito adicional que é causada por uma tensão normal σz
resultante das forças de equilíbrio. A tensão de tração no reforço é representada por ZD.
A Figura 2.39 apresenta o equilíbrio de forças em um elemento reforçado
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horizontalmente, o qual é carregado através de uma força de tração P, axial à direção
das fibras e cisalhante e de uma força cisalhante T paralela ao plano de ruptura AD.

ZD = Z . sinD
Wz = ZD . cosD
Vz = ZD . sinD

Equilíbrio de Forças
ZD
D . AD
D
ZD
D
Vz . AD
D

Figura 2.39 – Diagramas de equilíbrio de forças em um elemento reforçado
horizontalmente, (KÖLSCH, 1996).

Com o desenvolvimento das equações a seguir tem-se a Equação 2.2
que representa a parcela de coesão das fibras W(Z).

W(Z) = WZ + WR(Z)
W(Z) = ZD.cosD + VZ.tanI
W(Z) = Z.senD.cosD + Z.senD.senD.tanI
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W(Z) = Z.senD.(cosD + senD.tanI)
W(Z) = Z.a] ....................................................................................................... (2.2)

Em que:
W(Z) - coesão das fibras;
WZ - resistência ao cisalhamento das fibras;
WR(Z) - resistência de atrito (efeito clamp);
Z - tensão de tração;
D - ângulo entre as fibras e a superfície de cisalhamento;
a] - fator de transmissão que descreve a quantidade máxima de fibras
mobilizadas variando entre 0,65 a 0,95 para ângulos de atrito (I) entre 15 e
35o.

Sendo (Vv) a tensão normal, perpendicular à direção principal das
fibras e (]), o ângulo de tensão à tração, tem-se o seguinte desenvolvimento:
Z = Vv.tan] .................. para [VV < Vcri]
Z = Zmax ....................... para [VV > Vcri]
Wf = W(R) + W(Z)
Wf = V.tanI + Z.a]

Assim, as Equações 2.3 e 2.4 descrevem a resistência ao cisalhamento
de RSU com inclusão do efeito reforço das fibras.
Wf = V.tanI + Vv.tan].a] .......para [Vv < Vcri] ............................................ (2.3)
Wf = V.tanI + Zmax.a] ..........para [Vv > Vcri] ............................................(2.4)

Através da aplicação das Equações 2.3 e 2.4 em um método de cálculo
de estabilidade de taludes, como exemplo o método das fatias de Bishop, tem-se um
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método de cálculo de estabilidade de taludes de aterros sanitários considerando o efeito
reforço das fibras.
Como relatado por DE LAMARE NETO (2004), ZIEHMANN (1999)
propõe a expressão abaixo para o cálculo da estabilidade de taludes, utilizando-se o
Método de Bishop, na qual as forças resistentes (T) foram acrescidas de um termo (em
negrito) que representa a resistência à tração devida às fibras:
T = G.tanI' + c’. b + G.tan[[. sen(1,5D) / (1/K).senD.tanI + cos D ............................(2.5)

Em que:
G = peso do elemento ou da fatia (kN);
[ = ângulo de tensão à tração;
c’ = coesão (kN/m²);
I' = ângulo de atrito (º);
D = superfície de ruptura (º);
b = extensão do elemento ou fatia (m);
K = fator de segurança.

KÖLSCH (1996) propôs um modelo de resistência ao cisalhamento
para RSU com envoltória bi-linear. Através deste modelo é possível determinar e
descrever as duas componentes de resistência dos RSU separadamente. Para isso o autor
fez uso da Equação 2.5 para o cálculo da estabilidade de taludes, utilizando-se o método
de Bishop, na qual as forças resistentes (T) foram acrescidas de um termo que
representa a resistência à tração devido às fibras.
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KÖLSCH (1996) realizou ensaios de tração em diferentes amostras de
resíduos sólidos urbanos conforme apresentado abaixo:
x Fresco: resíduo sólido novo, incluindo todos os componentes;
x Residual: resíduo sólido novo, sem matéria orgânica;
x Degradado 1: resíduo sólido degradado por meio de pré-tratamento
mecânico biológico (através de processo anaeróbio);
x Degradado 2: resíduo sólido degradado por meio de pré-tratamento
mecânico biológico (através de processo aeróbio);
x Peneirado: corresponde ao resíduo Degradado 2, porém peneirado, ou
seja, sem os componentes fibrosos.

A relação tensão devido à tração dos elementos de reforço, versus
tensão normal obtida nestes ensaios, bem como a comparação dos valores dos ângulos
da tensão de tração para os diferentes materiais estudados estão apresentados na Figura
2.40. Os valores dos ângulos de tensão à tração situam-se entre ζ = 0° (para resíduos
peneirados sem componentes fibrosos) a ζ = 35° (para resíduos frescos com alto teor de
componentes fibrosos).
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Figura 2.40 – Ensaios de tração expressos pela relação tensão de tração x tensão normal
para diferentes amostras de RSU (KÖLSCH, 1996).

Diante do exposto neste tópico pode-se citar um resumo de parâmetros
de resistência ao cisalhamento de RSU a serem utilizados em cálculos de estabilidade de
taludes de aterros sanitários e demais aplicações cabíveis, que foram sugeridas pela
recomendação técnica alemã GDA E 2-35, segundo DGGT (1994), por meio de análises
de uma extensa quantidade de ensaios em resíduos sólidos, tanto para resíduos sem
tratamento, como também para resíduos resultantes de pré-tratamento mecânico e
biológico. A Tabela 2.7 apresenta o resumo dos parâmetros de resistência ao
cisalhamento para RSU.
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Tabela 2.7 – Resumo dos parâmetros de resistência ao cisalhamento para RSU – GDA E
2-35, segundo DGGT (1994).

STRAUSS (1998) citado em FUCALE (2005) montou um banco de
dados de resultados de ensaios para determinação de parâmetros de resistência ao
cisalhamento de RSU conforme apresentado na Tabela 2.8.
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Tabela 2.8 – Parâmetros de resistência ao cisalhamento de RSU (STRAUSS, 1998 apud
FUCALE, 2005).
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2.3. PRÉ-TRATAMENTO MECÂNICO BIOLÓGICO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS URBANOS

2.3.1. Introdução
Pré-tratamento mecânico biológico, representado pela sigla TMB,
compreende um conjunto de tecnologias que combinam processos mecânicos e
biológicos para o tratamento de resíduos. Em geral, as instalações de TMB são
projetadas para processar diversos tipos de resíduos domésticos, assim como resíduos
comerciais e industriais.

MAHLER (2002) descreve o pré-tratamento mecânico biológico
como uma combinação de processos de separação, operação, minimização e disposição,
seguidos por degradação estática ou não, aeróbica de forma geral, mas não
necessariamente. Esse conjunto de ações aplicadas aos resíduos sólidos urbanos
antecede a disposição final, o que explica a definição de pré-tratamento. O mesmo autor
cita que os resíduos sólidos submetidos ao pré-tratamento melhoram significativamente
o aproveitamento de áreas no aterro uma vez que o volume aterrado pode ser reduzido
em mais de 60%. Também, através do pré-tratamento os processos em ação no aterro
são reduzidos há poucos anos, até meses, e a emissão potencial contida nos resíduos é
bastante reduzida quando comparada aquela dos resíduos não tratados, passando a
ocorrer emissões menores que podem ser controladas e tratadas a baixo custo.
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A maior parte da tecnologia de TMB foi inicialmente desenvolvida na
Alemanha. Outros países como Áustria, Suíça, Grã-Bretanha e Holanda também
possuem tradição na utilização e desenvolvimento de tecnologias de TMB.

Na Alemanha, a tecnologia TMB passou a ter importância como
elemento da gestão de resíduos sólidos urbanos somente no final da década de 90.
Porém, experiências com a tecnologia TMB datam dos anos 70. As instalações em
funcionamento desta época tinham como principal objetivo melhorar o comportamento
dos resíduos sob a ótica construtiva, ou seja, aumentar sua densidade e reduzir a
quantidade a ser aterrada. Com isso, elevada eficiência na estabilização da matéria
orgânica não era priorizada.

De acordo com a Regulamentação Alemã sobre Disposição de
Resíduos de 2001 - Abfallablagerungsverordnung, desde 1º Junho 2005 todo resíduo
doméstico e/ou industrial que venha a ser disposto em corpos de aterros sanitários deve
passar por um tratamento prévio que impeça a ocorrência de processos de conversão
biológica. Isto pressupõe que os resíduos devam ser pré-tratados por métodos térmicos
ou mecânico-biológicos antes de serem aterrados. Esta regulamentação segue as
Diretrizes de Disposição de Resíduos da União Europeia – EU Landfill Directive, que
enfatiza que todos os países da comunidade devem reduzir em 35% o volume de
resíduos biodegradáveis depositados em aterros até o ano de 2016.

Na Alemanha, de acordo com HEMPEN (2005), existem 58 plantas de
tratamento mecânico biológico de resíduos com capacidade de processamento de
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aproximadamente 6,22 milhões toneladas/ano, sem considerar as 17 instalações
mecânicas existentes, com capacidade de processamento de 1,75 milhões toneladas por
ano. Aproximadamente 80% da capacidade de tratamento foram instaladas entre os anos
de 2002 a 2005. Segundo dados recentes, cerca de 25% dos resíduos gerados na
Alemanha são tratados pelo processo mecânico biológico.

Segundo WHEELER (2006), números do ano de 2005 apontam para a
existência de aproximadamente 170 plantas de TMB em operação ou em construção no
mundo. Alemanha lidera o número de plantas TMB seguida por Itália e Espanha. A
Figura 2.41 apresenta o crescimento do número de plantas TMB em operação ou em
construção desde 1976 até 2005. A capacidade de processamento por planta TMB em

Número Total Plantas TMB

cada país pode ser observada na Figura 2.42.

Ano

Figura 2.41 – Número total de plantas de TMB em operação ou em construção
(WHEELER, 2006).
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Capacidade Processamento
(mil toneladas)

Em Operação

Em Construção

Figura 2.42 – Capacidade de processamento de plantas TMB em cada país (WHEELER,
2006).

Experiências brasileiras em pré-tratamento de resíduos sólidos
urbanos foram realizadas em forma de compostagem a partir dos anos 70 (KIEHL, 1998
apud CALLE, 2007). PEREIRA NETO (1996) estudou a viabilidade do processo
mecânico biológico aeróbio com ventilação forçada. MAHLER (2002) e MÜNNICH et
al. (2001) realizaram estudos, em condições brasileiras, de pré-tratamento mecânico
biológico aeróbio de RSU.

CALLE (2007) relatou a utilização no Brasil de duas variações de
tecnológica TMB: sistema FABER-AMBRA no município de São Sebastião/SP e Novo
Hamburgo/RS. Os procedimentos utilizados nestas cidades são similares ao modelo
proposto por SPILLMANN e COLLINS (1981) na Alemanha, PEREIRA NETO (1996)
e KIEHL (1998) no Brasil (apud MAHLER e DE LAMARE NETTO, 2003).
PINHEIRO et al. (2004) cita que o município de Blumenau/SC também possui uma
planta de TMB seguindo o sistema FABER-AMBRA.
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2.3.2. Objetivos do tratamento mecânico biológico de RSU
O principal objetivo do pré-tratamento mecânico biológico é acelerar
o processo de biodegradação da matéria orgânica fornecendo um produto estável
anterior a disposição final em aterro, possibilitando assim a diminuição na geração de
gases bem como os custos com tratamento do chorume além de possibilitar uma maior
compactação economizando a área útil do aterro (POLZ, 2003). O pré-tratamento
mecânico biológico não visa produzir composto para ser aplicado na agricultura ou na
horticultura, pois metais pesados e outras substâncias nocivas com teores inaceitáveis
ainda podem apresentar-se no final do processo.

Assim, nos aterros de resíduos pré-tratados o objetivo é atingir o
máximo de densidade e uniformidade na compactação o que pode ser feito facilmente
com o auxílio de rolos compressores. Ainda, utilizando-se destes recursos é possível
tomar certos cuidados como diminuir o acúmulo de chorume através da execução de
uma inclinação no aterro proporcionando assim, uma melhor drenagem superficial
(IZZO, 2008).

Resumidamente, baseado na própria definição do TMB, o prétratamento destina-se principalmente ao gerenciamento adequado dos resíduos sólidos
tendo os seguintes objetivos:
x separação de diferentes tipos de resíduos para reaproveitamento de
materiais;
x enriquecimento do fluxo parcial calorífico para incorporá-lo no
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reaproveitamento térmico e,
x tratamento do resíduo para disposição final.

IZZO (2008) cita também que em países desenvolvidos, observam-se
facilmente os três objetivos, mas em países em desenvolvimento, geralmente, o segundo
item não é observado. No caso dos países em desenvolvimento os principais interesses
são a melhoria da forma de disposição dos resíduos e um possível reaproveitamento de
materiais.

2.3.3. Descrição básica da tecnologia de tratamento mecânico biológico
O termo Tratamento Mecânico Biológico (TMB) refere-se a um grupo
de tecnologias de tratamento de resíduos sólidos urbanos. O processo mecânico tem
como objetivo preparar o resíduo para o processo biológico. Nesta fase são removidos
ou processados os componentes recicláveis dos resíduos tais como metais, plásticos,
vidros e papéis. Objetiva-se também remover materiais que possam interferir no
tratamento biológico. Geralmente são empregadas esteiras transportadoras, imãs
industriais, separadores para materiais não-ferrosos, homogeneadores, granuladores,
retalhadores, aglomeradores e outros sistemas mecânicos. Em casos mais simples a
triagem dos resíduos pode ser feita à mão. O TMB pode alternativamente processar os
resíduos para produzir um combustível altamente calorífico chamado de Combustível
Derivado de Resíduos (CDR) que pode ser utilizado na geração de energia. De acordo
com (SOYEZ e PLICKERT, 2003 apud CALLE, 2007) o processo mecânico tem as
seguintes funções:
x remover contaminantes e componentes que possam prejudicar os processos
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mecânicos e/ou biológicos;
x ajustar a distribuição do tamanho das partículas para o processo
subsequente;
x reciclar materiais tais como metais ferrosos/não ferrosos, vidros e
plásticos;
x recuperar e processar uma fração de alto poder calorífico a ser destinado
para recuperação de energia (CDR) e,
x pré-processar materiais remanescentes para o tratamento biológico, com
homogeneização e ajuste da umidade do material.

O processo biológico visa estabilizar ao resíduo proveniente do
tratamento mecânico através da degradação dos componentes biodegradáveis. São
vários os tratamentos biológicos que podem ser aplicados tais como processos
aeróbicos, anaeróbicos ou mistos (uma fase de digestão anaeróbica seguida por uma
maturação através de compostagem do material sólido resultante). O nível de
degradação que a fração orgânica poderá atingir dependerá da composição do resíduo,
do método de tratamento e de sua duração.

Após a fase de tratamento mecânico o resíduo resultante pode ser
disposto em leiras que podem permanecer estáticas ou ser revolvidas regularmente.
Nestas leiras, pode-se aplicar o processo aeróbio ou anaeróbio.
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No tratamento biológico aeróbico, a matéria orgânica é degradada
liberando calor, CO2 e água. A aeração das leiras pode ser natural ou com a ajuda de
dispositivos aplicados quando da montagem das leiras para se obter uma ventilação
semelhante a uma chaminé. Esta permite a troca de energia entre a massa de resíduo da
leira e o meio externo.

Na massa de resíduo, durante o processo de degradação há uma
produção acelerada de micro-organismos aeróbicos pela presença abundante de matéria
orgânica e oxigênio. Esta combinação provoca uma elevação da temperatura que devido
à busca de equilíbrio com o meio externo, ocasiona um fluxo espontâneo de ar através
do dispositivo de chaminé (pallets, tubos perfurados, etc.) e pela própria massa de
resíduo. Um aspecto importante a ser observado é o fator umidade que deve ser mantido
em um determinado valor, garantido por irrigação periódica. O controle de umidade da
leira é importante bem como o uso de conceitos de balanço hídrico (IZZO, 2008).

No tratamento biológico através de processo anaeróbio (ausência de
oxigênio) os resíduos orgânicos são convertidos em biogás, água e resíduos de digestão.
Este processo exige um monitoramento dos gases gerados (com predominância do gás
metano) uma vez que ocorre em ambientes fechados. O controle deve-se ao risco de
explosão da planta de tratamento.
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2.3.4. Tecnologias de tratamento mecânico biológico de RSU
De acordo com o objetivo pretendido com o pré-tratamento, existem
vários sistemas para o processamento mecânico biológico de resíduos sólidos urbanos
tais como:

x Tecnologia TMB-LINKENBACH: Esta tecnologia consiste na separação
prévia de materiais feita manualmente para um posterior tratamento
mecânico baseado em trituração e peneiramento. Segue-se um tratamento
biológico através da degradação aeróbia de material disposto em pilhas. O
produto final é aterrado e compactado. O sistema é semelhante ao da
Faber-Ambra;

x Tecnologia TMB-KIRCHDORF: Esta tecnologia tem como principal
diferencial um separador que divide os resíduos em três categorias distintas
(pesada, leve e fina). Aproximadamente 2/3 dos resíduos são destinados
para incineração;

x Tecnologia TMB-VAGRON: Esta tecnologia consiste em uma separação
preliminar manual dos materiais vidro e mineral, para a reciclagem. Logo
depois o resíduo restante é distribuído através do tratamento mecânico em
várias frações. A maior é formada de ferro e materiais leves como papel e
plástico que são levados e aproveitados para a incineração. No final o que
sobra é um material fino e úmido que pode ser utilizado energeticamente e
como cobertura de aterros sanitários.
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x Tecnologia TMB-BASSUM: Tecnologia que possui um complexo aparato
de equipamentos elaborados para a separação e processamento dos
resíduos. Possui um forno de aquecimento que efetua a incineração no
próprio local onde o resíduo é tratado, ou seja, tratam-se tanto resíduos de
origem doméstica/comercial quanto industrial. Nesta tecnologia existem
três linhas de tratamento: a primeira para os resíduos de grande porte como
os de origem industrial, a segunda para o doméstico/comercial e a terceira
para os resíduos com consistência de lama ou pasta (geralmente lodo de
esgoto doméstico).

x Tecnologia TMB-FABER–AMBRA: Nesta tecnologia os resíduos são
inicialmente triados com o intuito de resgatar os materiais. Em seguida, o
material restante é submetido ao tratamento mecânico onde ocorrerá o
rompimento estrutural e a homogeneização dos materiais. Como esta etapa
do tratamento ocorre em tambores de homogeneização fechado, podem-se
adicionar líquidos como chorume, oferecendo assim uma possibilidade de
tratamento com baixo custo e ambientalmente benéfico. Após o tratamento
mecânico sucede-se o biológico. A etapa de tratamento biológico objetiva
atender as exigências da Technische Anleitung Siedlungsabfall - TASi
(norma alemã de resíduos), onde a decomposição da carga orgânica ativa
presente nos resíduos deve ser decomposta microbiologicamente através de
reações aeróbias (durante um período de 9 a 12 meses). Caso o material
residual venha a ser disposto em aterro sanitário um novo processo de
decomposição microbiológica anaeróbia é iniciado. Após o tratamento
biológico, os resíduos são dispostos em aterro sanitários aplicados em
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camadas finas, altamente compactadas. Como finalização do tratamento
mecânico biológico pode-se realizar um peneiramento das frações
comburentes

e

ainda,

resgatar

as

frações

menores

através

do

beneficiamento dos materiais restantes.

2.3.5. Propriedades dos resíduos pré-tratados mecânica e biologicamente
As propriedades biológicas, químicas, físicas e geotécnicas dos RSU
sofrem mudanças com o TMB. Assim sendo, o comportamento de um aterro de resíduos
que foram previamente submetidos a um processo TMB diferem de um aterro de
resíduo sem tratamento tanto no seu desempenho geomecânico quanto em sua operação.

Mudanças significativas na distribuição granulométrica, densidade,
porosidade, permeabilidade, resistência ao cisalhamento e outras propriedades dos
resíduos pré-tratados induzem à aterros com diferente desempenho estrutural quando
comparados a aterros de resíduos sem tratamento. A estrutura de um resíduo pré-tratado
é visualmente semelhante a de um solo porém, a presença de componentes fibrosos,
inerentes aos resíduos, devem ser levados em consideração quando da avaliação deste
material, fazendo uso dos equipamentos convencionais da mecânica dos solos.

Nos resíduos pré-tratados, devido ao tratamento mecânico, a
granulométrica dos materiais componentes é claramente reduzida. Com isso, o corpo de
um aterro de resíduo pré-tratado apresenta maior homogeneidade quando comparado a
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um aterro de resíduo sem tratamento, o que leva em longo termo a uma melhora do
comportamento geomecânico.

A estabilidade dos taludes de aterros de resíduos pré-tratados é
também influenciada pelo aumento do grau de compactação, notório deste material,
além das mudanças nos parâmetros de resistência. Porém, em resíduos sem tratamento,
o percentual de componentes fibrosos, quando comparados a resíduos pré-tratados é
maior. Com isso, taludes mais íngremes podem ser encontrados em aterros de resíduos
sem tratamento.

Também, devido ao maior grau de compactação nos aterros de
resíduos pré-tratados, o que leva a uma menor condutividade de chorume pelo corpo do
aterro, um menor acúmulo de chorume na base é esperado. Desta forma, problemas de
estabilidade de taludes devido ao aumento de poropressão são menos esperados em
aterros de resíduos pré-tratados haja vista que, em análise de acidentes de instabilidade
em aterro de resíduos reportados pela literatura, este tem sido um dos principais fatores
de acionamento.

2.3.5.1 Distribuição dos grupos de substâncias
Devido ao processo mecânico a que são submetidos os resíduos prétratados, grupo de substâncias como plásticos, papéis/papelões e metais são reduzidos
drasticamente quando comparados a distribuição dos grupos de substâncias de resíduos
sem tratamento.
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2.3.5.2 Composição Granulométrica
De acordo com MÜNNICH (2006), a preparação mecânica, o
processo de degradação microbiológica e etapas de peneiramento para diversas frações
levam os resíduos pré-tratados a uma significativa redução em seu espectro de
distribuição granulométrica. Com isso o tamanho dos componentes encontrados em
amostras de resíduos pré-tratados é menor do que nos resíduos sem tratamento e uma
maior homogeneidade do material é alcançada. O tamanho máximo, num caso particular
das regulamentações alemãs e de componentes com diâmetro máximo de 60 mm. A
Figura 2.43 apresenta resultados de análise granulométrica de resíduos pré-tratados
mecânica e biologicamente.

Figura 2.43 - Curva granulométrica de amostras de resíduos pré-tratados mecânica e
biologicamente (PAHL, 2006 apud IZZO, 2008).

87

2.3.5.3 Classificação Morfológica
Também fortemente influenciado pelos processos mecânicos nos
quais os resíduos pré-tratados são submetidos, a classificação morfológica tende a um
aumento no percentual de componentes com Dimensão “0”. Como os componentes
fibrosos são em maneira geral formados por plásticos, as Dimensões 1 e 2 sofrem uma
grande redução em sua representatividade. A Figura 2.44 ilustra uma classificação
morfológica de uma amostra de resíduos pré-tratado mecânica e biologicamente.

Figura 2.44 – Classificação morfológica de uma amostra de resíduos pré-tratados
mecânica e biologicamente (FUCALE, 2005).

2.3.5.4 Compactação
Devido ao processo mecânico e biológico no qual os resíduos prétratados são submetidos, estes apresentam uma maior homogeneidade em sua
constituição. As frações grosseiras, geralmente constituídas por materiais leves
(plásticos, papéis) são retiradas durante o processo mecânico. Com isso, maior grau de
compactação pode ser alcançado quando comparados resíduos pré-tratados com
resíduos sem tratamentos submetidos à mesma energia de compactação. A Figura 2.45
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apresenta o resultado de curvas de compactação de resíduos pré-tratados mecânica e
biologicamente obtidos através de ensaios de Proctor Normal. Para tal teste foram
consideradas amostras de resíduos com diâmetro máximo de 60 mm ensaiadas num
cilindro de Proctor com diâmetro de 250 mm.

Figura 2.45 – Curva de compactação de amostras de resíduos sólidos urbanos prétratados mecânica e biologicamente (BAUER, 2006).

BAUER (2006) cita que resultados de ensaios de compactação de
amostras de resíduos pré-tratados em condições anaeróbias tendem a atingir menores
valores de densidade seca ficando na ordem de 0,70 a 1,20 g/cm3. Também, a gama de
variação do teor ótimo de umidade está entre 28 a 40% (base úmida), porém mais
frequentemente na ordem de 30 a 34%.

Ainda em BAUER (2006), resultados de ensaios de compactação insitu apresentaram densidade seca e umidade ótima até 25% maiores do que os
encontrados no laboratório, em teste de Proctor. A Tabela 2.9 apresenta uma
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comparação de resultados de ensaios in-situ e de laboratório em amostras de resíduos
pré-tratados mecânica e biologicamente.

Tabela 2.9 – Comparação entre resultados de ensaio de compactação de amostras de
resíduos pré-tratados mecânica e biologicamente (BAUER, 2006).
Proctor Normal
Tipo de
Material
Tratamento

Teste de Campo

Densidade
Max. Seca
(g/cm³)

Umidade
Ótima
(%)

Densidade
Max. Seca
(g/cm³)

Umidade
Ótima (%)

< 25 mm

0,91

31

0,78 – 0,97

38 – 40

< 60 mm

0,97

25

1,17 – 1,45

33 – 35

< 60 mm

0,96

31

0.92 – 0.97

38

Anaeróbico/
< 60 mm
Aeróbico

0,87

33

0,85 – 1,08

30

Aeróbico

2.3.5.5 Resistência ao Cisalhamento
A redução no tamanho dos componentes que constituem os resíduos
pré-tratados causa uma mudança nos parâmetros de resistência ao cisalhamento com
influência direta na estabilidade de taludes de aterros de resíduos. Uma comparação de
valores de parâmetros de resistência de amostras de resíduos pré-tratados mecânica e
biologicamente e sem tratamento está apresentada na Tabela 2.10.

Como pode ser observado na Tabela 2.8, os resíduos sem tratamento
apresentam um teor de componentes fibrosos acima de 25%, expresso por sua
classificação morfológica Dimensão (1+2) que induzem reforços de resistência. Este
parâmetro adicionado a um ângulo de tensão à tração da ordem de 30 a 35º ilustram o
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reforço na resistência advinda do elevado percentual de materiais fibrosos. Já em um
pré-tratamento onde o tamanho dos componentes finais variou entre 60 a 100 mm,
observa-se uma redução no teor de componentes, Dimensão (1+2) < 25%, quando
comparado aos resultados de resíduos sem tratamento. Nota-se assim uma redução no
ângulo de tensão à tração explicada pela diminuição do teor de componentes fibrosos
que induzem o reforço das fibras na resistência ao cisalhamento dos resíduos.
Observando-se agora os resíduos pré-tratados com tamanho máximo de partícula de 60
mm, o teor de componentes fibrosos cai abaixo de 5% o que leva a praticamente na
perda do reforço adicional na resistência ao cisalhamento advindos das fibras.

Tabela 2.10 – Comparação entre parâmetros de resistência entre amostras ensaiadas
com resíduos pré-tratados mecânica e biologicamente e resíduos sem tratamento
(ZIEHMANN, 1999).

Tipo de Tratamento

Parâmetros de Resistência ao Cisalhamento
Dim. 1 +
Ângulo de
Ângulo de
Coesão
2
Tensão à Tração
Atrito
c
(%)
(kN/m²)
](°)
I(°)

Resíduo sem tratamento

30
> 25

30 - 35

Resíduo tratado
biologicamente
Resíduo pré-tratado
mecânica e biologicamente
com tamanho de partículas <
100 mm
Resíduo pré-tratado
mecânica e biologicamente
com tamanho de partícula <
60 mm

35

< 25

15

15
35 - 38

<5

~0
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A Tabela 2.11 apresenta resultados encontrados na literatura
internacional de diferentes autores relatando os parâmetros de resistência ao
cisalhamento para resíduos sólidos urbanos pré-tratados mecânica e biologicamente.

Tabela 2.11 – Parâmetros de resistência ao cisalhamento de resíduos sólidos urbanos
pré-tratados mecânica e biologicamente (FEHRER, 2002 e HEISSZIEGLER e
FEHRER, 2003 apud FUCALE, 2005).
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CAPÍTULO 03 – MATERIAIS E MÉTODOS

3.1. INTRODUÇÃO

Neste capítulo serão apresentados os materiais e métodos empregados
nesta pesquisa. Os materiais serão descritos conforme sua origem, identificações,
classificações e principais características de interesse físico e geotécnico. Também, os
equipamentos utilizados e desenvolvidos serão apresentados e detalhados quanto a suas
aplicações e características. Por fim, os métodos utilizados serão descritos para cada
tipo de ensaio realizado mostrando o passo a passo das atividades laboratoriais.

3.2. MATERIAIS

Na Alemanha, conforme já mencionado no Capítulo 02, a tecnologia
de tratamento mecânico biológico (TMB) para RSU ganhou destaque após a
implantação da Regulamentação Alemã sobre Disposição de Resíduos de 2001 que
instituiu que, a partir de 1º Junho/2005, todo resíduo doméstico e/ou industrial que
venha a ser disposto em aterros sanitários deve ser previamente submetido a um
processo de estabilização biológica. Segundo HEMPEN (2005), aproximadamente 25%
dos RSU gerados na Alemanha são tratados por meio do processo TMB.

Diante deste cenário e focando o objetivo principal desta pesquisa que
está no estudo das propriedades de resistência ao cisalhamento de resíduos pré-tratados
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mecânica e biologicamente, duas Centrais de Tratamento de Resíduos (CTR) que
utilizam a tecnologia TMB foram escolhidas para o fornecimento das amostras de RSU.

Na primeira fase desta pesquisa, as amostras de RSU pré-tratados
foram coletadas na Central de Tratamento de Resíduos (CTR) de Blankenhagen,
localizado no distrito de Northeim, Alemanha.

Nesta CTR os resíduos passam por um tratamento mecânico biológico
(ou somente biológico dependendo da procedência) e em seguida, após estarem
biologicamente tratados, a massa estabilizada é destinada para o aterro sanitário. Nesta
CTR, o tratamento mecânico é realizado por meio da separação mecanizada das frações
recicláveis e o biológico, por meio de leiras estáticas aeradas. Esta CTR foi escolhida
como ponto de coleta devido à facilidade de obtenção das amostras de RSU e da
possibilidade de acompanhamento do tratamento mecânico e biológico por meio de uma
cooperação de pesquisa entre a Technische Universität Braunschweig e a CTR
Blankenhagen.

Também, numa segunda fase, amostras da Central de Tratamento de
Resíduos da cidade de Hannover foram coletadas e submetidas à mesma campanha de
ensaios.

Nas Figuras 3.1 e 3.2 são apresentados detalhes das Centrais de
Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos de Northeim e Hannover respectivamente.
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Figura 3.1 – Vistas da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos de
Blankenhagen, Northeim – Alemanha. A) Entrada da CTR. B) Galpão de descarga de
resíduos. C) Carga de resíduos para o tratamento mecânico. D) Pátio de estocagem de
materiais recicláveis. E) Pátio de tratamento biológico – leiras estáticas aeradas. F) Área
do aterro sanitário – base.
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Figura 3.2 – Vistas da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos de
Hannover – Alemanha. A) Entrada da CTR. B) Galpão de descarga de resíduos. C)
Descarga de resíduos para o tratamento mecânico. D) Aterro sanitário (ao fundo). E)
Equipamentos para o tratamento mecânico dos resíduos. F) Esquemático da CTR
Hannover.
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3.2.1. Definição dos tipos de amostras de RSU
De acordo com o objetivo desta pesquisa, tipos de amostras de RSU
pré-tratados mecânica e biologicamente foram definidos para o estudo das propriedades
de resistência ao cisalhamento, conforme Tabela 3.1 e ilustrados nas Figuras 3.3 e 3.4.

Tabela 3.1 – Tipos de amostras de RSU pré-tratados.
Tipo de Amostra

Característica

Procedência

Resíduo fresco

Pós-tratamento Mecânico

Northeim

Resíduo estabilizado (TMB)

Por meio de tratamento MecânicoBiológico

Northeim
Hannover

Figura 3.3 – Amostras de RSU fresco pós-tratamento mecânico (caixa central em cor
azul) e RSU estabilizado por TMB (caixa da direira e da esquerda) provenientes da CTR
Northeim.
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Figura 3.4 – Amostra de RSU estabilizado por TMB proveniente da CTR Hannover.

3.2.2. Coleta de amostras – CTR Northeim
Em uma primeira etapa, na CTR da cidade de Northeim,
aproximadamente 450 kg de amostras de RSU no estado fresco (pós-tratamento
mecânico) foram coletados, armazenados em contêineres plásticos e levados para o
laboratório do Instituto Leichtweiss (LWI), Departamento de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos da Technische Universität Braunschweig - Alemanha para o início da
campanha de ensaios. Meses depois, após o período de detenção para o tratamento
biológico, amostras agora de resíduos estabilizados (pós-tratamento biológico) foram
coletadas e enviadas para o mesmo laboratório. Estas amostras estabilizadas foram
coletadas da mesma leira de onde foram retiradas as amostras dos resíduos frescos a fim
de comparar-se o efeito da decomposição biológica sob a ótica da resistência ao
cisalhamento.
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As Figuras 3.5 e 3.6 ilustram o processo de formação das leiras
estáticas aeradas (tratamento biológico) que se inicia com o término do tratamento
mecânico dos resíduos.

Figura 3.5 – Descarga de resíduo tratado mecanicamente no pátio para início do
tratamento biológico por meio do processo de leiras estáticas aeradas.

Figura 3.6 – Vista de uma leira estática aerada durante a fase de tratamento biológico.
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A leira de onde foram coletadas as amostras de resíduos frescos (póstratamento mecânico) e estabilizados (final do tratamento biológico) pode ser observada
nas Figuras 3.7 e 3.8.

Figura 3.7 – Coleta de amostras de RSU direto das leiras estáticas.

Figura 3.8 – Vista dos resíduos em uma leira estática aerada durante tratamento
biológico.
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3.2.3. Coleta de amostras – CTR Hannover
Como citado anteriormente, amostras de resíduos pré-tratados
mecânica e biologicamente foram também coletadas na CTR da cidade de Hannover e
enviadas para o laboratório da Technische Universität Braunschweig para a realização
da mesma campanha de ensaios. Diferentemente da CTR de Northeim, o processo de
tratamento biológico dos resíduos na CTR Hannover é realizado por meio de reatores
conforme ilustra a Figuras 3.9 onde os gases gerados são reaproveitados para geração de
energia.

Figura 3.9 – Vista interna do pátio para tratamento biológico dos resíduos na CTR da
Cidade de Hannover – Alemanha.
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A coleta dos resíduos pré-tratados mecânica e biologicamente na CTR
da cidade de Hannover pode ser observada na Figuras 3.10.

Figura 3.10 – Vista da coleta de amostras de resíduos pré-tratados mecânica e
biologicamente na CTR da Cidade de Hannover – Alemanha.

3.2.4. Armazenamento das amostras
Após coletadas, as amostras foram enviadas para o laboratório do
Departamento de Gerenciamento de Resíduos da LWI/TU-BS onde foram armazenadas.
Uma vez no laboratório, as amostras foram preparadas para a realização dos ensaios de
caracterização físico-biológico e ensaios geomecânicos. Assim, as amostras foram
identificadas e armazenadas até a realização da campanha de ensaios conforme ilustra a
Figura 3.11.
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Figura 3.11 – Identificação e armazenamento das amostras no laboratório da LWI/TUBS.
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3.3. MÉTODOS

Neste item será apresentada a metodologia aplicada no estudo de
propriedades de RSU pré-tratados mecânica e biologicamente destacando-se a
campanha de ensaios e os equipamentos utilizados.

3.3.1. Campanha de ensaios
Os estudos realizados nesta pesquisa foram conduzidos nos
laboratórios da Technische Universität Braunschweig – Alemanha em seu
Departamento de Gerenciamento de Resíduos e Recursos Naturais (Leichtweiss Institut
– LWI). Estes laboratórios dispõem de equipamentos desenvolvidos especificamente
para ensaios em RSU, ou seja, equipamentos de médio a grande dimensão quando se
comparado aos mesmos correlatos utilizados na área de mecânica dos solos. Dentre os
principais equipamentos utilizados nesta pesquisa podemos citar:

x balança digital de plataforma com capacidade de 150 kg;
x mesa vibratória para peneiramento com dimensões 1500 x 1500 mm e
jogos de peneiras com abertura de malha de 120 mm, 60 mm, 40 mm, 20
mm e 8 mm;
x estufa de secagem com circulação de ar, 09 bandejas e capacidade de
aquecimento até 200°C;
x forno tipo mufla com capacidade de aquecimento até 1000°C;
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x equipamento para ensaio de compactação constituído por um molde
cilíndrico metálico nas dimensões 250 x 275 mm (diâmetro x altura) e
soquete metálico de 25 kg;
x equipamento para ensaio de cisalhamento direto com célula (caixa de
cisalhamento bipartida) nas dimensões 300 x 300 x 150 mm e capacidade
máxima de aplicação de tensão vertical de 1000 kN/m²;
x equipamento para ensaio de tração (caixa de tração) com célula nas
dimensões 500 x 1000 x 750 mm e capacidade máxima de aplicação de
tensão vertical de 1000 kN/m²;

Nas Figuras 3.12, 3.13 e 3.14 são apresentas vistas dos laboratórios da
Technische Universität Braunschweig - LWI.

Figura 3.12 – Vista do laboratório da Technische Universität Braunschweig/
Leichtweiss Institut - LWI, Departamento de Gerenciamento de Resíduos e Recursos
Naturais.
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Figura 3.13 – Vista do laboratório da LWI. Em destaque o equipamento de grande
dimensão para ensaios triaxias com amostras de RSU.

Figura 3.14 – Vista do laboratório da LWI. Equipamentos de cisalhamento direto,
adensamento e caixa de tração.

Uma síntese da campanha de ensaios realizada nesta pesquisa das
propriedades de resistência ao cisalhamento de amostras de RSU pré-tratados mecânica
e biologicamente está apresentada na Tabela 3.2.
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Tabela 3.2 – Campanha de ensaios com amostras de RSU pré-tratados
Ensaios
1) Ensaios de Caracterização
- Identificação
- Distribuição Grupos de
Substâncias
- Distribuição Granulométrica
- Classificação Morfológica
- Teor de Umidade
- Teor de Sólidos Voláteis

Material
a) RSU fresco in natura proveniente da CTR
Northeim.
b) RSU fresco pós-tratamento mecânico
proveniente da CTR Northeim.
c) RSU estabilizado por meio de TMB
proveniente da CTR Northeim.
d) RSU estabilizado por meio de TMB
proveniente da CTR Hannover.
a) RSU fresco pós-tratamento mecânico
proveniente da CTR Northeim.
b) RSU estabilizado por meio de TMB

2) Ensaios de Compactação

proveniente da CTR Northeim.
c) RSU estabilizado por meio de TMB
proveniente da CTR Hannover.
a) RSU fresco pós-tratamento mecânico
proveniente da CTR Northeim.

3) Ensaios de Cisalhamento Direto

b) RSU estabilizado por meio de TMB
proveniente da CTR Northeim.
a) RSU fresco pós-tratamento mecânico
proveniente da CTR Northeim.

4) Ensaios de Tração

b) RSU estabilizado por meio de TMB
proveniente da CTR Northeim.
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3.3.2. Ensaios de caracterização
A caracterização dos resíduos faz-se determinante em um estudo das
propriedades de resistência de RSU. O comportamento mecânico de uma amostra de
RSU é dependente das propriedades individuais de seus materiais constituintes e no
percentual de participação destes na amostra em estudo. Nesta pesquisa os ensaios de
caracterização dos resíduos foram realizados baseados na Recomendação Técnica
Alemã GDA-EMPFEHLUNGEN E1-7 (1997) e DGGT (1994) que trata da identificação
e descrição dos resíduos a partir de aspectos de interesse da mecânica dos resíduos.

3.3.2.1. Identificação
Os ensaios de caracterização tiveram início com a identificação dos
resíduos coletados, realizado por meio de análise visual. A identificação das amostras de
resíduos seguiu os seguintes critérios de avaliação:
x classe do resíduo: segundo definição da ABNT em sua norma NBR10.004/2004 - classe I, classe II-A ou classe II-B;
x origem do resíduo: doméstico, público, comercial, industrial, séptico,
estação de tratamento de esgoto, construção civil e provenientes de
processo de pré-tratamento mecânico-biológico;
x tipo de fornecimento: caminhões compactadores, basculantes, contêiner,
etc.;
x estado geral: informações dos resíduo referente ao tipo de tratamento e ao
local de retirada do material.
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3.3.2.2. Distribuição dos grupos de substâncias
A distribuição dos grupos de substâncias trata-se da etapa de maior
importância na caracterização dos RSU. Simploriamente esta consiste da separação e
classificação dos materiais que constituem as amostras de RSU, baseados em um
determinado critério. Nesta pesquisa, o procedimento de distribuição dos grupos de
substâncias seguido foi o detalhado na Recomendação Técnica da Sociedade Alemã de
Geotecnia GDA-EMPFEHLUNGEN E1-7 (DGGT, 1994).

Seguindo o procedimento acima mencionado, as amostras de RSU em
estudo foram submetidas primeiramente a um processo de peneiramento, com peneiras
de aberturas 120 mm, 40 mm, 20 mm e 8 mm. Todo o material retido nas peneiras ≥ 20
mm foi encaminhado para um processo de triagem manual, com a separação e pesagem
de cada fração componente. Estas foram escolhidas de tal forma que cada grupo de
substâncias apresente materiais de características similares com referência ao seu
comportamento mecânico e estabilidade bioquímica. Os grupos de substâncias são:
x

Papel / Papelão: substâncias compostas basicamente de papel ou fibras
semelhantes ao papel, como papelão, embalagens de papel, impressos,
tapetes, fraldas, etc.;

x

Plástico Filme: despejos compostos basicamente de substâncias sintéticas
macias ou cujas características sejam dominadas por tais substâncias, como
embalagens plásticas macias, lâminas, têxteis, borracha macia, couro macio,
etc.;

x

Plástico duro: despejos compostos basicamente de substâncias sintéticas
duras, como embalagens plásticas rígidas, copos de iogurte, garrafa PET,
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plásticos rígidos, couro duro, borracha rígida, etc.;
x

Metal: metais ferrosos e não ferrosos;

x

Mineral: despejos compostos basicamente de substâncias minerais ou que
apresentem um comportamento mecânico ou biológico similar (inertes)
como vidro, cerâmica, solo, etc.;

x

Madeira;

x

Material Misto: despejos com granulometria ≤ 20 mm que, de uma forma
geral, são constituídos por materiais orgânicos e minerais. O material misto
ou residual é divido em dois grupos a seguir: a) 8 – 20 mm e b) ≤ 8 mm.

A especificação da distribuição dos grupos de substância é feito em
porcentagem do peso baseada no peso total (úmido). A Figura 3.15 ilustra a mesa
vibratória e as peneiras utilizadas para o peneiramento das amostras de RSU no
procedimento de distribuição dos grupos de substâncias.

Figura 3.15 – Mesa vibratória de grande dimensão (1500 x 1500 mm) e peneiras com
aberturas de 60, 40, 20 e 8 mm – LWI/TU.
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A Figura 3.16 ilustra uma amostra de resíduos durante o procedimento
de distribuição dos grupos de substâncias.

A

B

C

D

Figura 3.16 – Distribuição dos grupos de substâncias das amostras de resíduos prétratados. A) Vasilhames com substâncias separadas conforme características. B) Grupo
de substância madeira e mineral. C) Grupo de substância plástico filme. D) Grupo de
materias mistos.

3.3.2.3. Distribuição granulométrica
Os ensaios realizados para a caracterização granulométrica dos
resíduos foram conduzidos em conformidade com a norma alemã DIN 18123.
Notoriamente as amostras de resíduos passaram por um processo de peneiramento para
a determinação de suas curvas granulométricas. Antes do peneiramento, as amostras
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foram secas em forno a uma temperatura de 70 °C durante 24 horas. No processo de
peneiramento foram utilizados os seguintes equipamentos e peneiras:

x

Mesa Vibratória (Fração Grosseira): peneiras com dimensão de 1500 x
1500 mm e abertura de malha de 60 mm, 40 mm, 20 mm e 8 mm;

x

Conjunto de Peneiras Granulométricas (Fração Fina): peneiras com
abertura de malha de 6 mm, 2 mm, 1 mm, 0.8mm, 0.4mm e 0.2mm.

As Figuras 3.15 e 3.17 ilustram os equipamentos utilizados na
caracterização granulométrica das amostras de RSU utilizadas nesta pesquisa.

Figura 3.17 – Série granulométrica para peneiramento com peneiras de aberturas de
malha de 6, 2, 1, 0.8, 0.4 e 0.2 mm – LWI/TU.

A Figura 3.18 ilustra uma amostra de resíduos durante o procedimento
de caracterização granulométrica.

112

A

B

C

D

Figura 3.18 – Caracterização granulométrica das amostras de resíduos pré-tratados. A)
Peneiramento da amostra de resíduo. B) e C) Vista de frações da amostra retidas na
peneira. D) Vasilhames com as frações retidas nas diferentes granulometrias.

3.3.2.4. Classificação morfológica

Na classificação morfológica as amostras de resíduos são classificadas
quanto à sua forma no tocante às características relevantes para a mecânica dos
resíduos. Os ensaios realizados para a classificação morfológica das amostras de
resíduos pré-tratados foram conduzidos conforme procedimento detalhado na
Recomendação Técnica da Sociedade Alemã de Geotecnia GDA-EMPFEHLUNGEN
E1-7 (DGGT, 1994).
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Assim, de acordo com o procedimento acima mencionado os resíduos
foram classificados morfologicamente em dimensões conforme a seguinte descrição:
x

DIM 0: grãos (sem comprimento lateral com partículas ≤ 20 mm);

x

DIM 1: fibras (um comprimento lateral em relação aos outros dois lados);

x

DIM 2: folhas ou objetos planos (dois comprimentos laterais em relação a
um terceiro);

x

DIM 3: volumes ou caixas (3 comprimentos laterais).

A classificação morfológica (DIM 0, DIM 1, DIM 2 e DIM 3) foi
realizada por meio de uma avaliação visual e separação manual das frações constituintes
das amostras de resíduos. A fração dos constituintes de uma determinada dimensão é
dada pela relação entre peso da fração em relação ao peso total da amostra, em termos
de substância seca.

3.3.2.5. Determinação do teor de umidade
A determinação do teor de umidade das amostras de resíduos foi
realizada conforme procedimento descrito na norma alemã DIN 18121-1.

No laboratório, as amostras foram submetidas ao ensaio para
determinação do teor de umidade, em termos de base úmida como comumente utilizado
para RSU. Frações representativas destas amostras foram coletadas e dispostas em
bandejas metálicas e em seguida levadas a uma estufa de secagem de resíduos, mantida
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à temperatura de 70°C por um período de aproximadamente 48 horas (ou até constância
em peso). A Figura 3.19 ilustra a determinação do teor de umidade das amostras de
resíduos pré-tratados.

A

B
Figura 3.19 – Determinação do teor de umidade de amostras de RSU pré-tratados em
laboratório. A) Pesagem de amostra antes e após secagem. B) Secagem da amostras em
estufa.

O teor de umidade das amostras de resíduos pré-tratados foi
determinado conforme aplicação da Equação 3.1 como segue:

 ൌ

ୣୱ୭Ú୫୧ୢ୭ିୣୱ୭ୗୣୡ୭
ୣୱ୭Ú୫୧ୢ୭

ͳͲͲሺΨሻ ...........................................Equação 3.1

Onde:
w = Teor de umidade em termos de base úmida (%)
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3.3.2.6. Determinação do teor de sólidos voláteis
O teor de sólidos voláteis trata-se do parâmetro indicativo do grau de
degradabilidade da matéria orgânica presente em uma determinada amostra de RSU. O
conhecimento deste parâmetro na caracterização de uma amostra de resíduo tem sua
importância uma vez que as propriedades mecânicas dos RSU são diretamente
influenciadas pela degradação da matéria orgânica.

Os ensaios para determinação do teor de sólidos voláteis das amostras
de resíduos foram executados de acordo com a norma NBR 13600 (1996) que trata da
determinação do teor de matéria orgânica em solos. A determinação do teor de sólidos
voláteis procedeu-se com a coleta de cerca de 1 kg da amostra de resíduo com posterior
envio para moagem. O produto desta moagem gerou uma massa de resíduo homogênea
e constituída de pequenas partículas. Deste material aproximadamente 5 g foi
depositado em um cadinho de porcelana e levado para secagem em estufa com
temperatura média de 70 °C. Após a constância em peso o conjunto foi levado para uma
mufla com temperatura de 550ºC, lá permanecendo por aproximadamente 2 horas.
Depois de retirado da mufla e resfriado determinou-se o peso seco do material (peso
final). O valor do teor de sólidos voláteis (SV) dos resíduos foi determinado em
porcentagem segundo a Equação (3.2).

 ൌ 

ୣୱ୭୍୬୧ୡ୧ୟ୪ିୣୱ୭୧୬ୟ୪
ୣୱ୭୍୬୧ୡ୧ୟ୪

ͳͲͲሺΨሻ ..........................................Equação 3.2

Onde:
SV = Teor de sólidos voláteis (%)
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3.3.3. Ensaio de compactação - Proctor
Os ensaios de compactação das amostras de RSU pré-tratados foram
conduzidos conforme procedimento descrito na norma técnica alemã DIN 18127 (1997)
equivalente a norma brasileira NBR 7182. Diferentemente do equipamento utilizado nos
ensaios de compactação com amostras de solo foi utilizado nesta pesquisa um molde
metálico cilíndrico com diâmetro interno de 250 mm e altura final de 275 mm. Para a
inserção da energia de compactação sobre a amostra de resíduo utilizou-se um soquete
metálico pesando 25 kg, com uma altura de queda de 500 mm, dando-se 25 golpes para
cada uma das três camadas que compõem a amostra final.

Aproximadamente 12 kg de amostra de resíduos pré-tratados (peso
úmido) foram utilizados em cada ensaio. Assim, foram determinados no mínimo 05
(cinco) pontos da curva de compactação em diferentes teores de umidade. O peso
específico seco das amostras de resíduos pré-tratados foi determinado em função da
base úmida do material como preconizado na norma utilizada. A Figura 3.20 ilustra o
equipamento utilizado no ensaio de compactação assim como um corpo de prova após o
ensaio.

A
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B
Figura 3.20 – Ensaio de compactação em amostra de RSU pré-tratados utilizando molde
metálico cilíndrico de grandes dimensões. A) Cilindro (I=250 mm x 275 mm) e soquete
de compactação 25 kg. B) Amostra de resíduo pré-tratado após ensaio de compactação.

A Tabela 3.3 apresenta um resumo dos ensaios de compactação
realizados nas amostras de resíduos pré-tratados conforme campanha de ensaios.

Tabela 3.3 – Resumo dos ensaios de compactação.
Amostra
RSU fresco póstratamento mecânico
RSU estabilizado
TMB
RSU estabilizado
TMB

Variação

Procedência

Composição Original - CO
Composição Alterada - CA
(Sem Grupo de Substância Plástico Filme)

CTR Northeim

Composição Original - CO
Composição Alterada - CA
(Sem Grupo de Substância Plástico Filme)

CTR Northeim

Composição Original - CO
Composição Alterada - CA
(Sem Grupo de Substância Plástico Filme)

CTR Hannover
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3.3.4. Ensaio de cisalhamento direto
Os ensaios de cisalhamento direto representam a linha principal desta
pesquisa. Por meio destes ensaios foram obtidas curvas de tensão x deslocamento
horizontal para as diferentes amostras de resíduos pré-tratados utilizadas nesta pesquisa.
Os resultados destes ensaios forneceram os parâmetros de resistência ao cisalhamento
destas amostras que tiveram como diferencial a energia de compactação despendida na
amostra, composição (original e alterada – sem o grupo de substância plástico filme) e
idade (resíduo fresco e resíduo estabilizado). Assim, uma ampla gama de resultados foi
obtida tendo como aplicação direta análises de estabilidade de taludes de aterros
sanitários.
Para a realização dos ensaios de cisalhamento direto utilizou-se um
equipamento de médio porte desenvolvido pelo departamento de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos e Recursos Naturais da Technische Universität Braunschweig,
Alemanha, que possui como limitação materiais com dimensão máxima de partícula de
60 mm. O equipamento de cisalhamento direto possui uma caixa metálica (caixa de
cisalhamento) com dimensões de 300 x 300 x 150 mm (comprimento x largura x altura
total). Esta caixa de cisalhamento é composta por duas caixas metálicas sobrepostas:
caixa inferior com altura de 60 mm e a superior com altura de 90 mm. A força vertical é
aplicada por meio de um cilindro hidráulico localizado acima da caixa de cisalhamento
e possui como capacidade máxima de aplicação a tensão de 1000 kN/m². A força de
cisalhamento exercida na seção é medida por meio de uma célula de carga com
capacidade máxima de 500 KN. Os deslocamentos, tanto horizontais quantos verticais
são medidos e armazenados por meio de um conjunto de extensômetros automáticos
acoplados a um sistema de aquisição automática de dados. A Figura 3.21 apresenta o
equipamento de cisalhamento direto de médio porte.
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Cilindro Hidráulico
Caixa de
Cisalhamento

Célula de Carga

extensômetros

Motor
Sistema Automático de
Aquisição de Dados

A

B

D

C

E

Figura 3.21 – Vistas do equipamento de cisalhamento direto de médio porte. A) Vista
geral – caixa de cisalhamento, cilindro hidráulico, extensômetros, sistema automático
de aquisição de dados, motor e célula de carga. B) Vista da aplicação da carga vertical e
extensômetros. C) Plano de cisalhamento. D) Amostra de RSU pré-tratado após o
ensaio de cisalhamento direto. E) Parte inferior da caixa de cisalhamento.
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Para cada ensaio foram necessários aproximadamente 14 kg de
amostras de resíduos pré-tratados, em peso úmido, com utilização de uma única vez. As
amostras foram colocadas dentro da caixa de cisalhamento e compactadas com a ajuda
de um soquete metálico de compactação tipo Proctor (25 kg) em três camadas até
atingirem a altura final desejada. Antes de serem executados os ensaios de cisalhamento
direto as amostras de RSU foram deixadas por um período de 48 horas em fase de
adensamento tendo sido os recalques medidos pelos extensômetros. Após a fase de
adensamento (aproximadamente 24 horas), procedeu-se o início do ensaio de
cisalhamento do corpo de prova, utilizando-se uma velocidade cisalhante de 0,05
mm/min. Para cada amostra foram executados 05 ensaios com as seguintes tensões
normais: 25 kN/m², 50 kN/m², 100 kN/m², 200 kN/m² e 300 kN/m². Os ensaios foram
conduzidos até o limite máximo de deslocamento horizontal do equipamento, ou seja,
20% do comprimento da caixa de cisalhamento. Todas as amostras, antes a após o
término do ensaio de cisalhamento direto foram submetidas ao ensaio para
determinação do teor de umidade. Entre as caixas de cisalhamento, na direção do
deslocamento horizontal, foram colocadas tiras de folhas teflonadas para evitar regiões
de atrito entre as mesmas, embora houvesse espaço livre entre as caixas como ilustra a
Figura 3.21-C.

Conforme citado no início deste item, foram realizados ensaios com
amostras de resíduos pré-tratados variando-se algumas de suas condições iniciais como
energia de compactação, composição e idade. O principal objetivo destas variações foi
estudar o comportamento mecânico, especificamente neste caso as propriedades de
resistência das amostras de resíduos retratando possíveis condições encontradas in loco,
em corpos de aterros sanitários.
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Variando-se a energia de compactação de uma amostra faz-se possível
a determinação da influência da compactação em aterros, sob a ótica dos parâmetros de
resistência. Vários deslizamentos ocorridos em taludes de aterros sanitários retratados
na literatura apontam como principal causa do acidente a deficiente compactação da
massa de resíduo.

Variando-se a composição, ou seja, realizando-se ensaios com amostra
de resíduos sem o componente plástico filme torna-se possível a avaliação da influência
das fibras nos parâmetros de resistência, haja vista que esta substância é a mais
representativa dos materiais de reforço. Ainda na variação da composição da amostra, a
retirada da substância plástico filme tem efeito direto na compactação da amostra onde
se faz possível avaliar o benefício do ganho de densidade (mantendo-se a mesma
energia de compactação) em detrimento da redução dos elementos de reforço (retirada
do plástico filme), ou vice e versa.

Já na última variação da amostra proposta é possível avaliar-se a
condição idade que está intrinsecamente ligada ao teor de orgânicos presentes na
composição da amostra. O teor de orgânicos também possui correlações diretas com a
densidade, compactação e consequentemente resistência ao cisalhamento.

A Tabela 3.4 apresenta um resumo dos ensaios de cisalhamento direto
realizados com as amostras de resíduos pré-tratados conforme campanha de ensaios.
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Tabela 3.4 – Resumo dos ensaios de cisalhamento direto.
Amostra

Variação

Procedência

Composição Original - CO
Composição Alterada - CA
(Sem Grupo de Substância Plástico Filme)
RSU fresco póstratamento mecânico

Composição Original - COR
(Compactação da Amostra Abaixo da
Condição Ótima de Proctor)
Composição Alterada - CAR
(Sem Grupo de Substância Plástico Filme)
e (Compactação da Amostra Abaixo da
Condição Ótima de Proctor)
Composição Original - CO

CTR Northeim

Composição Alterada - CA
(Sem Grupo de Substância Plástico Filme)
RSU estabilizado
TMB

Composição Original - COR
(Compactação da Amostra Abaixo da
Condição Ótima de Proctor)
Composição Alterada - CAR
(Sem Grupo de Substância Plástico Filme)
e (Compactação da Amostra Abaixo da
Condição Ótima de Proctor)

CTR Northeim

Como apresentado pela Tabela 3.4 às amostras de resíduos prétratados e suas variações utilizadas na realização dos ensaios de cisalhamento direto
foram classificadas em:

x

Composição Original - CO: amostra constituída por todos os grupos de
substâncias conforme material coletado na Central de Tratamento de
Resíduos (Northeim ou Hannover). Os ensaios de cisalhamento direto
foram conduzidos com a amostra compactada na caixa de cisalhamento
nas condições ótimas de Proctor (Máximo Peso Específico Seco x Teor de
Umidade Ótimo);
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x

Composição Alterada - CA: amostra conforme composição original,
porém sem o grupo de substância plástico filme. Os ensaios de
cisalhamento direto foram conduzidos com a amostra compactada na caixa
de cisalhamento nas condições ótimas de Proctor (Máximo Peso
Específico Seco x Teor de Umidade Ótimo);

x

Composição Original com Redução da Compactação - COR: amostra
constituída por todos os grupos de substâncias conforme material coletado
na Central de Tratamento de Resíduos (Northeim ou Hannover). Os ensaios
de cisalhamento direto foram conduzidos com a amostra compactada na
caixa de cisalhamento abaixo das condições ótimas de Proctor, ou seja,
peso específico seco reduzido em 20% de seu valor mantendo-se o teor de
umidade ótimo. Esta redução da compactação foi alcançada com a
diminuição da energia despendida durante o processo de compactação da
amostra.

x

Composição Alterada com Redução da Compactação - CAR: amostra
conforme composição original, porém sem o grupo de substância plástico
filme. Os ensaios de cisalhamento direto foram conduzidos com a amostra
compactada na caixa de cisalhamento abaixo das condições ótimas de
Proctor.
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3.3.5. Ensaio de tração

3.3.5.1. Introdução
Como citado anteriormente, as propriedades de resistência ao
cisalhamento de resíduos sólidos urbanos são advindas da coesão e do ângulo de atrito
entre as partículas constituintes bem como pelo efeito reforço das fibras presentes neste
material. Os parâmetros coesão e ângulo de atrito podem ser determinados por meio de
ensaios de cisalhamento direto ou triaxial. Para a determinação do efeito reforço ou
também conhecido como coesão das fibras, foi desenvolvido o ensaio de tração por
meio do qual é possível determinar-se as propriedades de tração de amostras de
resíduos. Por meio deste ensaio foram obtidas curvas de tensão de tração x tensão
normal. Os resultados destes ensaios forneceram o ângulo de tensão à tração ζ das
amostras de resíduos pré-tratados. Nesta pesquisa foram ensaiadas amostras de resíduos
pré-tratados com variação da composição (original e alterada – sem o grupo de
substância plástico filme) e idade (resíduo fresco e resíduo estabilizado). Também, no
quesito composição, foram ensaiadas amostras com diferentes teores de materiais
fibrosos (grupo de substância plástico filme). Assim, resultados foram obtidos tendo
como aplicação direta a adição de um novo parâmetro (coesão das fibras) na análise de
estabilidade de taludes de aterros sanitários.

3.3.5.2. Metodologia
Na década de 90, foi desenvolvido no laboratório da Technische
Universität Braunschweig - LWI uma caixa de tração de grandes dimensões para a
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realização de ensaios com amostras de resíduos sólidos urbanos não tratados. Este
equipamento tinha como objetivo estudar a resistência a tração dos resíduos em função
da carga normal aplicada e assim determinar o coeficiente de reforço à resistência ao
cisalhamento advindo dos materiais fibrosos. Mantendo-se o mesmo objetivo, no ano de
2008 foi desenvolvida no mesmo laboratório uma réplica da caixa de tração para
ensaios de resíduos, porém em menores dimensões. Com a redução do tamanho do
equipamento os ensaios ganharam maior agilidade de execução, manejo e
principalmente com a redução do tempo de ensaio. Porém, devido à redução das
dimensões da caixa, as amostras de resíduos ficaram limitadas a um tamanho máximo
de partícula de 60 mm. Desta forma, a caixa de tração de médio tamanho foi
desenvolvida basicamente para a execução de ensaios que objetivam o estudo das
propriedades de tração de amostras de resíduos pré-tratados.

O equipamento caixa de tração constitui-se de uma caixa metálica
bipartida, com dimensões de 1,0 m x 0,5 m x 0,75 m (comprimento x largura x altura)
montada sobre trilhos munidos de elementos rodantes, sendo estes fixados a uma
estrutura metálica rígida. Um sistema composto por dois cilindros hidráulicos em
paralelos, ligados a um pressurizador pneumático e posicionados verticalmente sobre a
caixa de tração, promovem a aplicação da tensão normal sobre a amostra. As amostras
de resíduo pré-tratado foram preparadas no interior da caixa de tração em duas camadas
de espessura variando de 20 a 30 cm. Cada camada foi compactada com a ajuda de um
equipamento de compactação dinâmico (placa vibratória). Depois de preparada, e o
ensaio devidamente montado, a amostra de resíduo pré-tratado foi submetida à fase de
adensamento por um período mínimo de 24 horas. As Figuras 3.22, 3.23 e 3.24 ilustram
o equipamento caixa de tração.
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Cilindro Hidráulico

Célula de Carga

Barra de Tração

Ancoramento da
Caixa

Figura 3.22 – Vista do equipamento de média dimensões para realização de ensaio de
tração em amostras de resíduos pré-tratados.

Com o término da fase de adensamento, os parafusos que conectam as
duas metades da caixa de tração são removidos para a realização do ensaio de tração.
Uma das caixas (esquerda conforme Figura 3.22) foi movimentada, puxada pela barra
de tração conectada ao motor, enquanto que a outra caixa manteve-se imóvel, ancorada
a estrutura metálica de sustentação do equipamento. Foram medidas continuamente a
força de tração, por meio de uma célula de carga localizada no braço de tração e o
correspondente deslocamento horizontal da caixa móvel, por meio de extensômetros. As
leituras dos pares de dados (força de tração e deslocamento horizontal) em função do
tempo foram armazenadas em um sistema de aquisição automática de dados.
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Figura 3.23 – Croqui do equipamento de ensaio de tração em amostras de resíduos prétratados (Antes da realização do ensaio).

Figura 3.24 – Croqui do equipamento de ensaio de tração em amostras de resíduos prétratados (Após realização do ensaio).

Para a execução dos ensaios foram utilizadas as seguintes tensões
normais: 50kN/m², 100kN/m², 200KN/m² e 300KN/m². Todas as amostras passaram por
um ensaio para determinação do teor de umidade antes e após o término do ensaio.
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As Figuras 3.25 e 3.26 ilustram as etapas da execução do ensaio de
tração em amostras de resíduos pré-tratados.

A

B

C

D

E

F

Figura 3.25 – Etapas do ensaio de tração com amostra de resíduos pré-tratados. A)
Preparação da amostra. B) Colocação da amostra de resíduo no inteiro da caixa. C)
Compactação da amostra, em camadas, com auxílio de uma placa vibratória. D)
Içamento da caixa de tração. E) Colocação das placas superiores de distribuição de
carga. F) Fase de adensamento da amostra.
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C

D

Figura 3.26 – Etapas do ensaio de tração com amostra de resíduos pré-tratados. A)
Início do ensaio de tração. B) Término do ensaio de tração. C) e D) Detalhe da seção da
amostra de resíduo pré-tratado tracionada.

Conforme citado no início deste item, foram realizados ensaios com
amostras de resíduos pré-tratados variando-se algumas de suas condições iniciais como
composição e idade. O principal objetivo destas variações foi estudar o comportamento
mecânico, especificamente neste caso as propriedades de resistência das amostras de
resíduos a tração, retratando possíveis condições encontradas in loco, em corpos de
aterros sanitários.
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A Tabela 3.5 apresenta um resumo dos ensaios de tração realizados
com as amostras de resíduos pré-tratados conforme campanha de ensaios.

Tabela 3.5 – Resumo dos ensaios de tração.
Amostra

Variação

Procedência

Composição Original - CO
RSU fresco póstratamento mecânico

Composição Alterada - CA
(Sem Grupo de Substância Plástico Filme)

CTR Northeim

Composição Alterada – CO + 5% Fibras
Composição Original - CO
RSU estabilizado
TMB

Composição Alterada - CA
(Sem Grupo de Substância Plástico Filme)

CTR Northeim

Composição Alterada – CO + 5% Fibras
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CAPÍTULO 04 – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS
RESULTADOS

4.1. INTRODUÇÃO

Neste capítulo serão apresentados e analisados os resultados dos
experimentos executados conforme campanha de ensaios descrita no capítulo anterior.
Conforme citado, os ensaios foram realizados nos laboratórios da Technische
Universität Braunschweig – Alemanha em seu Departamento de Gerenciamento de
Resíduos e Recursos Naturais (Leichtweiss Institut – LWI).

4.2. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

4.2.1. Ensaios de caracterização
4.2.1.1. Identificação
Para cada amostra de resíduo coletada para ensaio foi aplicada a
metodologia de identificação conforme item 3.1.1.1.

A Tabela 4.1 apresenta os resultados encontrados com a identificação
das amostras dos resíduos sólidos urbanos pré-tratados utilizados nesta pesquisa.
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Tabela 4.1 – Identificação das amostras de resíduo pré-tratados.
Amostra

Classe do
Resíduo
(*)

Resíduo fresco

II-A

Resíduo
estabilizado

II-A

Origem do
Resíduo

Tipo de
Fornecimento

Estado geral

Doméstico

Caminhão
Contêiner
Caminhão
Contêiner

Pós-tratamento
mecânico
Pós-tratamento
mecânico-biológico

Doméstico

(*) Classificação segundo NBR 10.004, 2004 (ABNT).

4.2.1.2. Distribuição dos grupos de substâncias (composição gravimétrica)
A distribuição segundo os grupos de substâncias (composição
gravimétrica) das amostras de resíduos pré-tratados está apresentada nas Tabelas 4.2,
4.3, 4,4 e 4.5 bem como nas Figuras 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4. Foram ensaiadas amostras de
resíduos sólidos urbanos provenientes das Centrais de Tratamento de Resíduos da
cidade de Northeim e Hannover em seu estado fresco (pós-tratamento mecânico - TM) e
estabilizado (pós-tratamento mecânico-biológico - TMB). A distribuição dos grupos de
substância foi feita em porcentagem do peso individual de cada grupo baseada no peso
total (úmido) da amostra.

Conforme metodologia apresentada o grupo de substância papel/
papelão engloba também materiais como fraldas. No grupo plástico filme está presente
material como borrachas macias, têxteis, couros macios, etc. O grupo dos plásticos
duros engloba garrafas PET, borrachas rígidas, couros duros, etc. Nos minerais, estão
presentes os materiais inertes como cerâmicas, vidros, etc. Por fim, no grupo dos metais
estão presentes os materiais ferrosos e não ferrosos.
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Tabela 4.2 – Distribuição dos grupos de substâncias (composição gravimétrica) para as
amostras de resíduos frescos pós-tratamento mecânico provenientes da CTR Northeim.
Resíduo fresco pós- tratamento
mecânico proveniente da CTR
Northeim
Material

Amostras
(%)
1

2

3

Média

Papel / Papelão

2,95

3,35

3,31

3,20

Plástico Filme

8,12

8,59

7,72

8,14

Plástico Duro

3,96

4,59

4,14

4,23

Metal

0,00

0,00

0,00

0,00

Madeira

5,91

6,72

6,14

6,26

Mineral

5,86

6,34

6,67

6,29

Material Misto (8-20 mm)

39,98

40,74

40,56

40,43

Material Misto < 8 mm

33,22

29,67

31,46

31,45

Material Misto
(8-20mm)
41%
Mineral
7%
Material Misto <
8mm
31%

Madeira
6%
Metal
0%
Plástico Duro
4%

Plástico
Filme
8%
Papel / Papelão
3%

Figura 4.1 – Distribuição dos grupos de substâncias (composição gravimétrica) para as
amostras de resíduos frescos pós-tratamento mecânico provenientes da CTR Northeim.
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Tabela 4.3 – Distribuição dos grupos de substâncias (composição gravimétrica) para as
amostras de resíduos estabilizados pós-tratamento mecânico-biológico provenientes da
CTR Northeim.
Resíduo estabilizado póstratamento mecânico-biológico
proveniente da CTR Northeim
Material

Amostras
(%)
1

2

3

Média

Papel / Papelão

0,97

1,08

0,85

0,97

Plástico Filme

5,87

6,19

6,08

6,05

Plástico Duro

3,12

2,89

3,19

3,07

Metal

0,00

0,00

0,00

0,00

Madeira

4,19

3,86

4,01

4,02

Mineral

4,21

3,84

4,07

4,04

Material Misto (8-20 mm)

23,81

23,57

24,14

23,84

Material Misto < 8 mm

57,83

58,57

57,66

58,02

Material Misto
(8-20mm)
24%

Mineral
4%
Madeira
Metal
4%
0%
Plástico Duro
Plástico Filme
3%
6%

Material Misto <
8mm
58%

Papel / Papelão
1%

Figura 4.2 – Distribuição dos grupos de substâncias (composição gravimétrica) para as
amostras de resíduos estabilizados pós-tratamento mecânico-biológico provenientes da
CTR Northeim.
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Tabela 4.4 – Distribuição dos grupos de substâncias (composição gravimétrica) para as
amostras de resíduos estabilizados pós-tratamento mecânico-biológico provenientes da
CTR Hannover.
Resíduo estabilizado póstratamento mecânico-biológico
proveniente da CTR Hannover
Material

Amostras
(%)
1

2

3

Média

Papel / Papelão

0,69

0,50

0,57

0,59

Plástico Filme

5,35

5,92

5,00

5,42

Plástico Duro

2,87

2,51

2,98

2,79

Metal

0,00

0,00

0,00

0,00

Madeira

3,05

2,29

3,15

2,83

Mineral

4,73

3,23

3,86

3,94

Material Misto (8-20 mm)

21,36

22,31

20,25

21,30

Material Misto < 8 mm

61,95

63,24

64,19

63,13

Mineral
4%
Madeira
3%
Metal
0%
Plástico Duro
3%

Material Misto
(8-20mm)
21%

Material Misto <
8mm
63%

Plástico Filme
5%
Papel / Papelão
1%

Figura 4.3 – Distribuição dos grupos de substâncias (composição gravimétrica) para as
amostras de resíduos estabilizados pós-tratamento mecânico-biológico provenientes da
CTR Hannover.
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Tabela 4.5 – Resumo da distribuição dos grupos de substâncias (composição
gravimétrica) das amostras de resíduos pré-tratados.

Papel / Papelão

Fresco TM
Northeim
(%)
3,20

Plástico Filme

8,14

6,05

5,42

Plástico Duro

4,23

3,07

2,79

Metal

0,00

0,00

0,00

Madeira

6,26

4,02

2,83

Mineral

6,29

4,04

3,94

Material Misto (8-20 mm)

40,43

23,84

21,30

Material Misto < 8 mm

31,45

58,02

63,13

Tipo de resíduo
Grupo de Substância

Estabilizado TMB Estabilizado TMB
Northeim
Hannover
(%)
(%)
0,97
0,59

Onde:
TM – Tratamento mecânico
TMB – Tratamento mecânico-biológico

Estabilizado TMB Hannover

Estabilizado TMB Northeim

Material Misto < 8mm
21%
24%

Material Misto (8-20mm)
4%
4%
7%
3%
4%
6%

Mineral
Madeira
Metal
Plástico Duro
Plástico Filme
Papel / Papelão

Fresco TM Northeim
58%

31%

63%

41%

0
0
0

3%
3%
4%
5%
6%
8%
1%
1%
3%

Figura 4.4 – Resumo da distribuição dos grupos de substâncias (composição
gravimétrica) das amostras de resíduos pré-tratados.
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Os resultados obtidos com a distribuição dos grupos de substâncias
(composição gravimétrica) apresentados na Tabela 4.5 e Figura 4.4 apontam para uma
composição com predominância de materiais finos, típicos de resíduos pré-tratados. Nas
amostras de resíduos estabilizados – TMB observa-se a predominância do grupo
denominado materiais mistos com tamanho máximo de partícula igual a 8 mm (63% e
58%). Já na amostra de resíduo fresco – TM, o percentual de maior representatividade
encontra-se com os materiais mistos com tamanho de partícula variando entre 8 a 20
mm (41%). Como esperado, no TMB as amostras de resíduos passam por etapas de
trituração, peneiramento e degradação biológica dos componentes orgânicos, o que
explica os percentuais de finos encontrados.

Observa-se com os resultados a ausência do grupo de substância
metal, que pode ser explicada pelo processo mecânico de triagem magnética na qual as
amostras de resíduos foram submetidas no TMB. Ainda, no processo de tratamento
mecânico, o grupo de substância papel/papelão também sofreu representativa redução
com o processo de trituração, peneiramento e triagem. Os percentuais deste grupo
decresceram de aproximadamente 14% (amostra de resíduo fresco in natura, sem
qualquer tipo de pré-tratamento) para 3% (pós-tratamento mecânico) e 1% (póstratamento mecânico-biológico).

O grupo de substância plástico filme, que representam aqui os
componentes fibrosos presentes nas amostras de resíduos, sofreram ligeira redução de
percentual durante o processo de tratamento biológico passando de 8% (TM - Northeim)
para 6% (TMB – Northeim). Uma vez que os materiais componentes deste grupo de
substância são poucos degradáveis, a redução do percentual entre o TM para o TMB
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pode ser explicada pela dificuldade de separação destes componentes, durante a triagem
manual realizada para o ensaio, a partir do tamanho de partícula < 20 mm.

4.2.1.3. Distribuição granulométrica
A distribuição granulométrica das amostras de resíduos pré-tratados
utilizadas nesta pesquisa está apresentada na Figura 4.5. Foram ensaiadas amostras de
resíduos sólidos urbanos provenientes das Centrais de Tratamento de Resíduos da
cidade de Northeim e Hannover em seu estado in natura (sem qualquer tipo de
tratamento - Northeim), fresco (pós-tratamento mecânico - TM) e estabilizado (póstratamento mecânico-biológico - TMB). A distribuição granulométrica foi feita em
porcentagem do peso individual de cada tamanho de partícula baseada no peso total
(seco) da amostra.

As curvas de distribuição granulométrica apresentadas na Figura 4.5
mostram uma predominância de materiais finos nas amostras de resíduos pré-tratados,
resultado da degradação biológica da matéria orgânica e dos processos de trituração e
peneiramento provenientes do TMB, como dito anteriormente.

Por meio da comparação entre as curvas granulométricas obtidas,
observa-se claramente a redução do tamanho das partículas a partir da amostra de
resíduo in natura (sem tratamento prévio) para a amostra de resíduo fresco póstratamento mecânico e desta, para as amostras de resíduos pós-tratamento mecânicobiológico. O tamanho da partícula que compõem o resíduo tem influência direta no
comportamento mecânico deste material afetando as propriedades de resistência. Em
tese, materiais mais finos levam a um maior peso específico da massa de resíduo em
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corpos de aterros sanitários, baixa permeabilidade a percolação de líquidos e a menor
resistência ao cisalhamento devido à redução dos componentes fibrosos.
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30
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0
1,00

10,00

100,00

Tamanho da Partícula (mm)
Resíduo in natura - Northeim
Resíduo fresco TM - Northeim
Resíduo estabilizado TMB - Northeim
Resíduo estabilizado TMB - Hannover

Figura 4.5 – Resumo da distribuição granulométrica das amostras de resíduos prétratados.

4.2.1.4. Classificação morfológica
A classificação morfológica das amostras de resíduos pré-tratados
utilizadas nesta pesquisa está apresentada nas Figuras 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10 bem como
nas Tabelas 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9. Foram ensaiadas amostras de resíduos sólidos urbanos
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provenientes das Centrais de Tratamento de Resíduos da cidade de Northeim e
Hannover em seu estado in natura (sem qualquer tipo de tratamento), fresco (póstratamento mecânico - TM) e estabilizado (tratamento mecânico e biológico - TMB). A
classificação morfológica foi feita em porcentagem do peso individual de cada
dimensão baseada no peso total (seco) da amostra.

Tabela 4.6 – Classificação morfológica da amostra de resíduo in natura, procedente da
CTR Northeim.
Resíduo Fresco in natura
Grupo de Substância
Papel / Papelão

DIM 0
0,00

Dimensões (%)
DIM 1+2
12,00

DIM 3
3,00

Plástico Filme

0,00

4,00

0,00

Plástico Duro

0,00

5,00

21,00

Metal

0,00

1,00

3,00

Madeira

0,00

3,00

6,00

Mineral

4,00

2,00

9,00

Material Misto (8 - 20)mm

9,00

0,00

0,00

Material Misto < 8 mm

18,00

0,00

0,00

31,00

27,00

42,00

Total

DIM 3
42%

DIM 1+2
27%

DIM 0
31%

Figura 4.6 – Classificação morfológica da amostra de resíduo in natura, procedente da
CTR Northeim.
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Tabela 4.7 – Classificação morfológica da amostra de resíduo fresco pós-tratamento
mecânico proveniente da CTR Northeim.
Resíduo fresco pós-tratamento
mecânico
Grupo de Substância
Papel / Papelão

Dimensões (%)
DIM 0
0,00

DIM 1+2
3,00

DIM 3
0,00

Plástico Filme

0,00

8,00

0,00

Plástico Duro

0,00

2,00

1,00

Metal

0,00

0,00

0,00

Madeira

0,00

3,00

4,00

Mineral

0,00

1,00

5,00

Material Misto (8 - 20)mm

35,00

6,00

0,00

Material Misto < 8 mm

32,00

0,00

0,00

67,00

23,00

10,00

Total

DIM 3
10%
DIM 1+2
23%
DIM 0
67%

Figura 4.7 – Classificação morfológica da amostra de resíduo fresco pós-tratamento
mecânico proveniente da CTR Northeim.
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Tabela 4.8 – Classificação morfológica da amostra de resíduo estabilizado por meio de
tratamento mecânico biológico proveniente da CTR Northeim.
Resíduo estabilizado tratamento
mecânico biológico
Grupo de Substância
Papel / Papelão

Dimensões (%)
DIM 0
0,00

DIM 1+2
1,00

DIM 3
0,00

Plástico Filme

0,00

7,00

0,00

Plástico Duro

0,00

1,00

2,00

Metal

0,00

0,00

0,00

Madeira

0,00

2,00

2,00

Mineral

0,00

1,00

3,00

Material Misto (8 - 20)mm

20,00

2,00

0,00

Material Misto < 8 mm

59,00

0,00

0,00

79,00

14,00

7,00

Total

DIM 3
7%

DIM 1+2
14%

DIM 0
79%

Figura 4.8 – Classificação morfológica da amostra de resíduo estabilizado por meio de
tratamento mecânico biológico proveniente da CTR Northeim.
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Tabela 4.9 – Classificação morfológica da amostra de resíduo estabilizado por meio de
tratamento mecânico biológico proveniente da CTR Hannover.
Resíduo estabilizado tratamento
mecânico biológico
Grupo de Substância
Papel / Papelão

Dimensões (%)
DIM 0
0,00

DIM 1+2
1,00

DIM 3
0,00

Plástico Filme

0,00

5,00

0,00

Plástico Duro

0,00

0,00

3,00

Metal

0,00

0,00

0,00

Madeira

0,00

0,00

3,00

Mineral

0,00

2,00

2,00

Material Misto (8 - 20)mm

16,00

3,00

0,00

Material Misto < 8 mm

65,00

0,00

0,00

81,00

11,00

8,00

Total

DIM 3
8%

DIM 1+2
11%

DIM 0
81%

Figura 4.9 – Classificação morfológica da amostra de resíduo estabilizado por meio de
tratamento mecânico biológico proveniente da CTR Hannover.
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Resíduo estabilizados TMB - Hannover

Resíduo in natura - Northeim

Resíduo estabilizados TMB - Northeim

Resíduo fresco TM - Northeim

8%
Dim 3

42%
7%
10%
11%

Dim 1+2

27%
14%
23%
81%
31%

Dim 0

79%
67%

Figura 4.10 – Resumo dos resultados obtidos com classificação morfológica das
amostras de resíduos pré-tratados.

Conforme ilustrado na Figura 4.10, a classificação morfológica das
amostras de resíduos pré-tratados apontam para uma predominância da dimensão 0.
Como mostrado anteriormente à dimensão correspondente a Dim 0 é composta por
partículas em forma de grãos com tamanho máximo de 20 mm. Os resultados
encontrados para Dim 0 (67%, 79% e 81%) são típicos de amostras de resíduos prétratados. Observa-se que na amostra do resíduo in natura, a dimensão Dim 0 (31%) é
significantemente inferior aos valores encontrados nas amostras de resíduos prétratados, indicativo de resíduo novo não tratado.

A soma da dimensão 1 (fibras) e dimensão 2 (folhas e objetos planos)
trata-se de um indicador utilizado para avaliar a influência do reforço dos materiais
fibrosos nas propriedades de resistência ao cisalhamento de resíduos, de acordo com a
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Recomendação Técnica da Sociedade Alemã de Geotecnia GDA-EMPFEHLUNGEN
E2-35 (DGGT, 1994). Assim, por esta recomendação técnica, espera-se resultados de
Dim 1+2 < 20% para amostras de resíduos pré-tratados e Dim 1+2 > 30% para resíduos
não tratados. Os resultados encontrados para Dim 1+2 nas amostras de resíduos prétratados variaram entre 11% (TMB) a 23% (TM), dentro do esperado para este tipo de
material.

4.2.1.5. Determinação do teor de umidade
A determinação do teor de umidade das amostras de resíduos foi um
procedimento utilizado ao longo dos ensaios de compactação, cisalhamento direto e
tração. Desta forma, a fim de exemplificar a metodologia utilizada, serão apresentados
os resultados obtidos logo após a coleta das amostras. Foram ensaiadas amostras de
resíduos sólidos urbanos provenientes das Centrais de Tratamento de Resíduos da
cidade de Northeim e Hannover em seu estado in natura (sem qualquer tipo de
tratamento), fresco (pós-tratamento mecânico - TM) e estabilizado (tratamento
mecânico e biológico - TMB).

A Tabela 4.10 apresenta os resultados encontrados na determinação do
teor de umidade inicial das amostras de resíduos utilizados nesta pesquisa. Os teores de
umidade das amostras foram determinados a partir dos procedimentos especificados no
item 3.3.2.5 e os cálculos, segundo a Equação 3.1.
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Tabela 4.10 – Resultados da determinação do teor de umidade inicial das amostras de
resíduos utilizados nesta pesquisa.
Amostra

Tipo

Teor de umidade (%)
- base úmida Por amostra
Média
41,27

Peso úmido
(kg)

Peso seco
(kg)

22,51

13,22

24,44

14,29

41,53

3

24,19

14,48

40,14

4

23,21

13,44

42,09

1

6,52

3,87

40,64

7,55

4,30

43,05

3

6,51

3,67

43,63

4

9,04

5,04

44,25

1

6,62

3,87

41,54

6,71

4,03

39,94

3

7,70

4,60

40,26

4

8,40

5,10

39,29

1

10,54

5,93

43,74

12,69

7,12

43,89

3

11,36

6,58

42,08

4

10,78

6,23

42,21

1
2
A

2

41,26

B

2

42,89

C

2

40,26

D

42,98

Onde:
A – Amostra de resíduo in natura;
B – Amostra de resíduo fresco pós-tratamento mecânico (TM);
C – Amostra de resíduo estabilizado tratamento mecânico biológico (TMB) –
Northeim;
D – Amostra de resíduo estabilizado tratamento mecânico biológico (TMB) –
Hannover.
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4.2.1.6. Determinação do teor de sólidos voláteis
A determinação do teor de sólidos voláteis das amostras de resíduos
foi um procedimento utilizado para caracterizar o grau de degradabilidade das amostras
utilizadas nesta pesquisa. A metodologia utilizada esta descrita no item 3.3.2.6 e, para o
cálculo do teor de sólidos voláteis, foi utilizada a Equação 3.2. Foram ensaiadas
amostras de resíduos sólidos urbanos provenientes das Centrais de Tratamento de
Resíduos da cidade de Northeim e Hannover em seu estado fresco (pós-tratamento
mecânico - TM) e estabilizado (tratamento mecânico e biológico - TMB). A Tabela 4.11
apresenta os resultados encontrados na determinação do teor de sólidos voláteis das
amostras de resíduos utilizados nesta pesquisa.

Tabela 4.11 – Resultados da determinação do teor de sólidos voláteis das amostras de
resíduos utilizados nesta pesquisa.
Amostra

Tipo

1

Peso inicial
(g)

Peso final
(g)

4,98

2,93

5,14

3,08

5,21

4,32

17,08

4,94

4,12

16,60

5,11

4,15

18,79

5,06

4,09

19,17

A
2
1

Teor de sólidos voláteis
(%)
Por amostra
Média
41,16
40,62
40,08

B
2
1

16,84

C
2

18,98

Onde:
A – Amostra de resíduo fresco pós-tratamento mecânico (TM) - Northeim;
B – Amostra de resíduo estabilizado tratamento mecânico biológico (TMB) –
Northeim;
C – Amostra de resíduo estabilizado tratamento mecânico biológico (TMB) –
Hannover.
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4.2.2. Ensaio de compactação – Proctor
As curvas de compactação das amostras de resíduos pré-tratados
utilizadas nesta pesquisa estão apresentadas nas Figuras 4.11 e 4.12 bem como na
Tabela 4.12. Foram ensaiadas amostras de resíduos sólidos urbanos provenientes das
Centrais de Tratamento de Resíduos da cidade de Northeim e Hannover em seu estado
fresco (pós-tratamento mecânico - TM) e estabilizado (tratamento mecânico e biológico
- TMB).

Como apresentado na Tabela 3.3, foram realizados ensaios de
compactação nas amostras de resíduos pré-tratados mantendo-se sua composição
original como também “alterada” (amostras de resíduos sem o grupo de substância
plástico filme). Variando-se a composição, ou seja, retirando-se o grupo de substância
plástico filme torna-se possível a avaliação da influência deste componente fibroso no
processo de compactação, com o aumento ou diminuição do peso específico máximo na
condição ótima de umidade.

A energia despendida na realização dos ensaios de compactação
equivale ao Proctor normal, e o teor de umidade calculado em termo de base úmida.
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Peso Específico Seco (kN/m³)

11,00
10,50
10,00
9,50
9,00
8,50
8,00
7,50
7,00
6,50
6,00
5,50
5,00
4,50
4,00
29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Teor de Umidade (%)
Base Úmida
Resíduo Fresco TM
Resíduo Fresco TM (Composição Alterada)
Resíduo Estabilizado TMB - Northeim
Resíduo Estabilizado TMB (Composição Alterada) - Northeim

Figura 4.11 – Resumo das curvas de compactação obtidas com o ensaio de Proctor nas
amostras de resíduos pré-tratados provenientes da CTR Northeim.

Peso Específico Seco (kN/m³)
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Teor de Umidade (%)
Base Úmida
Resíduo Estabilizado TMB - Hannover
Resíduo Estabilizado TMB (Composição Alterada) - Hannover

Figura 4.12 – Resumo das curvas de compactação obtidas com o ensaio de Proctor nas
amostras de resíduos pré-tratados provenientes da CTR Hannover.
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Tabela 4.12 – Resultados obtidos no ensaio de compactação das amostras de resíduos
pré-tratados.
Amostra de resíduo pré-tratado

Resíduo Fresco pós-tratamento
mecânico
Resíduo Fresco pós-tratamento
mecânico (Composição Alterada)
Resíduo Estabilizado TMB
CTR Northeim
Resíduo Estabilizado TMB
CTR Northeim (Composição Alterada)
Resíduo Estabilizado TMB
CTR Hannover
Resíduo Estabilizado TMB
CTR Hannover (Composição Alterada)

Teor de Umidade
Base Úmida - BU
(%)

Peso Específico Seco
(kN/m3)

36,00

5,80

35,50

6,60

34,50

9,20

33,00

9,90

36,00

9,00

34,50

9,70

A curva de compactação para a amostra de resíduo fresco TM com
composição original indica um peso específico seco máximo de 5,80 kN/m³ e umidade
ótima de 36 % (BU) conforme apresentado na Figura 4.11 e Tabela 4.12. Comparandose este resultado com o encontrado na curva de compactação para a amostra de resíduo
fresco TM com composição alterada (sem o grupo de substância plástico filme)
observa-se um aumento do peso específico seco alcançado, atingindo o valor de 6,60
kN/m³ para uma umidade ótima de 35,50 % (BU). Notoriamente, este ganho de peso
específico pode ser explicado pela ausência, ou substancial redução do grupo de
substância plástico filme que possui como principal característica ser composto por
materiais leves, elásticos, volumosos e de alta compressibilidade. A mesma explicação
pode ser externada para os resultados encontrados nos ensaios das amostras de resíduos
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estabilizados. Observa-se uma variação do peso específico seco de 9,20 kN/m³ para 9,90
kN/m³ nas amostras de resíduos estabilizados TMB provenientes da CTR Northeim e de
9,00 kN/m³ para 9,70 kN/m³ nas amostras de resíduos estabilizados TMB provenientes
da CTR Hannover.

A respeito da condição ótima de umidade de compactação, os valores
encontrados com os ensaios realizados variaram de 33 a 36 % (BU). De acordo com
BAUER et al. (2006) a umidade ótima encontrada em ensaios de compactação de
amostras de resíduos pré-tratados estão na faixa de 28 a 40 % (BU) em conformidade
com os resultados encontrados nesta pesquisa.

Analisando-se o fator teor de orgânicos, ou seja, a influência do grau
de degradabilidade das amostras estudadas, observa-se que o peso específico seco
encontrado na curva de compactação do resíduo fresco TM (5,80 kN/m³) foi menor que
o valor encontrado para na amostra de resíduo estabilizado TMB (9,20 kN/m³), ambos
provenientes da CTR Northeim. O resultado mostra a influência da redução do teor de
orgânicos nos resíduos com o ganho de peso específico. Também, como resultado da
degradação da matéria orgânica, as partículas componentes dos resíduos apresentam
uma granulometria mais fina e homogênea quando comparadas a amostras de resíduos
frescos ou não tratados biologicamente. Com a redução do tamanho das partículas e a
homogeneidade da massa de resíduo um ganho em peso específico é esperado.
Resultados encontrados na literatura, como reportado por TURK (1998) mostram a
variação do peso específico de amostras de resíduos não tratados (5,00 kN/m³) para
amostras de resíduos pré-tratadas (9,00 a 10,00 kN/m³).
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Em uma última análise observa-se a influência do tipo de tratamento
biológico aplicado às amostras de resíduos pré-tratados. Observa-se que no caso do prétratamento por meio de métodos aeróbios (CTR Northeim) o peso específico alcançado
atingiu o valor de 9,20 kN/m³, acima do valor apresentado na curva de compactação da
amostra da CTR Hannover (9,00 kN/m³) que recebeu tratamento biológico anaeróbio.
Cabe ressaltar que, por tratar-se de resíduos de origens diferentes, os resultados não
foram conclusivos sobre a influência do tipo de tratamento biológico no peso específico
máximo alcançado. Em estudos descritos em MÜNNICH et al. (2006), foram
encontrados valores de peso específico para amostras de resíduos pré-tratados por meio
de tratamento aeróbio na ordem de 9,60 KN/m³ e 8,70 kN/m³ para resíduos pré-tratados
por meio de tratamento anaeróbio.

4.2.3. Ensaio de cisalhamento direto
Conforme procedimento apresentado no item 3.3.4 do capítulo de
Materiais e Métodos, foram realizados ensaios de cisalhamento direto em amostras de
resíduos pré-tratados em diferentes configurações. Obteve-se como resultado curvas de
tensão cisalhante x deslocamento horizontal, curvas de mobilização dos parâmetros de
resistência (coesão e ângulo interno de atrito) x deslocamento horizontal e, por fim, as
envoltórias de resistência para as diversas amostras ensaiadas.

Foram ensaiadas amostras de resíduos sólidos urbanos provenientes da
Central de Tratamento de Resíduos da cidade de Northeim em seu estado fresco (póstratamento mecânico - TM) e estabilizado (tratamento mecânico e biológico - TMB).
Como apresentado na Tabela 3.4, foram realizados ensaios de cisalhamento direto nas
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amostras de resíduos pré-tratados mantendo-se sua composição original como também
“alterada” (amostras de resíduos sem o grupo de substância plástico filme). Variando-se
a composição, ou seja, retirando-se o grupo de substância plástico filme torna-se
possível a avaliação da influência deste componente fibroso nos parâmetros de
resistência ao cisalhamento. Variando-se o tipo de tratamento dos resíduos, ou seja,
comparando-se os resultados encontrados em amostras de resíduos frescos e resíduos
estabilizados, torna-se possível a avaliação da influência da degradação da matéria
orgânica e consequentemente diminuição do tamanho das partículas nos parâmetros de
resistência ao cisalhamento.

Em uma última variação, por meio da diminuição da energia de
compactação despendida à amostra de resíduo na preparação desta para o ensaio de
cisalhamento direto, fez-se possível a avaliação da influência da densidade da massa de
resíduo (fofa ou compacta) nos parâmetros de resistência ao cisalhamento.

Os resultados dos ensaios de cisalhamento direto serão apresentados
individualmente para cada tipo de amostra e suas respectivas variações. Posteriormente,
um resumo com os principais resultados será apresentado possibilitando a comparação
entre os diferentes tipos de amostras ensaiadas.

4.2.3.1. Resíduo fresco pós-tratamento mecânico – CTR Northeim
Os resultados advindos da realização dos ensaios de cisalhamento
direto para as amostras de resíduos frescos pós-tratamento mecânico estão apresentados
nas Figuras 4.13 a 4.24 bem como nas Tabelas 4.13 a 4.24.
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4.2.3.1.1. Amostra com composição original e compactada na caixa de
cisalhamento nas condições ótimas de Proctor - Máximo Peso
Específico Seco e Teor de Umidade Ótimo

A Figura 4.13 apresenta as curvas de tensão cisalhante x deslocamento
horizontal obtidas com os ensaios de cisalhamento direto realizados com amostras de
resíduos fresco pós-tratamento mecânico com composição original e compactada na
caixa de cisalhamento nas condições ótimas de Proctor.
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Figura 4.13 – Curvas de tensão cisalhante x deslocamento horizontal para as amostras
de resíduos frescos pós-tratamento mecânico com composição original compactada na
caixa de cisalhamento nas condições ótimas de Proctor.

A Tabela 4.13 apresenta os valores das tensões cisalhantes obtidas de
acordo com as tensões normais aplicadas, ao longo do deslocamento horizontal da
referida amostra de resíduo.

155

Tabela 4.13 – Valores de tensão cisalhante para as tensões normais aplicadas ao longo
dos deslocamentos horizontais das amostras de resíduos frescos pós-tratamento
mecânico com composição original compactada na caixa de cisalhamento nas condições
ótimas de Proctor.
Tensão Normal
(kN/m²)

Tensão Cisalhante (kN/m²)
15 mm

30 mm

45 mm

60 mm

25

31,00

38,00

44,00

51,00

50

34,00

50,00

64,00

78,00

100

53,00

70,00

85,00

98,00

200

104,00

137,00

167,00

199,00

300

195,00

219,00

236,00

251,00

As curvas apresentadas mostram que a resistência ao cisalhamento
cresce com o deslocamento horizontal da amostra. Porém, observa-se que estas curvas
não apresentam um comportamento de formação de ponto claro de ruptura, comum às
curvas de resistência de solos. A ausência de pico de tensão é comumente encontrada
em curvas de resistência de materiais que possuem componentes fibrosos (reforço) em
sua composição como no caso dos resíduos sólidos urbanos. Em materiais “reforçados”
o comportamento mecânico é influenciado pela resistência à tração dos materiais
fibrosos e sua rigidez. Para a ativação das fibras geralmente é necessário à mobilização
de grandes deslocamentos horizontais na amostra, em função da carga normal aplicada.

Devido ao limite do equipamento utilizado, deslocamento horizontal
máximo de 60 mm, observa-se nas curvas de resistência uma tendência de crescimento
evidenciando-se que, para a ativação dos materiais fibrosos faz-se necessário uma maior
mobilização do deslocamento da amostra. Para os níveis mais altos de carga normal,
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200 e 300 kN/m², a ativação dos materiais fibrosos está mais evidente, conforme os
valores da resistência ao cisalhamento encontrados. Para os maiores níveis de tensão
normal a ancoragem das fibras apresentou um melhor desempenho e, por conseguinte,
um ganho de resistência ao cisalhamento devido à sua resistência a tração.

A mobilização dos parâmetros de resistência (coesão e ângulo de
atrito) com o deslocamento horizontal para as amostras de resíduos frescos póstratamento mecânico com composição original e compactada na caixa de cisalhamento
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nas condições ótimas de Proctor está apresentada na Figura 4.14.
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Figura 4.14 – Mobilização dos parâmetros de resistência x deslocamento horizontal para
as amostras de resíduos frescos pós-tratamento mecânico com composição original
compactada na caixa de cisalhamento nas condições ótimas de Proctor.

A Tabela 4.14 apresenta os valores de coesão e ângulo de atrito,
ambos efetivos, ao longo do deslocamento horizontal da referida amostra de resíduo.
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Tabela 4.14 – Mobilização dos parâmetros de resistência ao longo dos deslocamentos
horizontais das amostras de resíduos frescos pós-tratamento mecânico com composição
original compactadas na caixa de cisalhamento nas condições ótimas de Proctor.
Deslocamento Horizontal (mm)

Parâmetro de
Resistência

15

30

45

60

Coesão (kN/m²)

3,5

14,4

24,3

34,6

Ângulo Atrito (°)

30,7

33,3

35,1

36,3

Conforme pode ser observado na Figura 4.14 o parâmetro coesão teve
seu início de mobilização aproximadamente a partir da deformação da amostra em
aproximadamente 5% (deslocamento horizontal = 15 mm) chegando ao valor de 34,6
kN/m² para uma deformação de 20% da amostra (deslocamento horizontal = 60 mm). Já
para o parâmetro ângulo interno de atrito, a mobilização foi imediata e crescente com o
aumento do deslocamento horizontal atingindo um valor máximo de 36,3°. O
crescimento contínuo da coesão e do ângulo interno de atrito é uma consequência dos
componentes fibrosos presentes na amostra indicando que, caso fosse possível exceder
os limites do equipamento, estes valores tenderiam a crescer até a completa ativação e
mobilização do limite de resistências à tração das fibras.

A envoltória de resistência resultante dos ensaios de cisalhamento
direto das amostras de resíduos frescos pós-tratamento mecânico com composição
original compactada na caixa de cisalhamento nas condições ótimas de Proctor
admitindo-se a ruptura para o deslocamento horizontal de 60 mm (Ha=20%) está
apresentada na Figura 4.15.
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Figura 4.15 – Envoltória de resistência das amostras de resíduos frescos pós-tratamento
mecânico com composição original compactada na caixa de cisalhamento nas condições
ótimas de Proctor para o deslocamento horizontal de 60 mm (Ha=20%).

A Tabela 4.15 apresenta um resumo dos resultados alcançados com o
ensaio de cisalhamento direto na referida amostra de resíduo.

Tabela 4.15 – Resumo dos resultados do ensaio de resistência das amostras de resíduos
frescos pós-tratamento mecânico com composição original compactada na caixa de
cisalhamento nas condições ótimas de Proctor.
Tensão Normal (kN/m²)
Resultados
Jseco (kN/m³)

25

50

100

200

300

5,71

5,97

5,82

6,02

5,96

Coesão (kN/m²)

34,6

Ângulo de Atrito (°)

36,3
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4.2.3.1.2. Amostra com composição alterada (sem o grupo de substância
plástico filme) e compactada na caixa de cisalhamento nas condições
ótimas de Proctor - Máximo Peso Específico Seco e Teor de Umidade
Ótimo

A Figura 4.16 apresenta as curvas de tensão cisalhante x deslocamento
horizontal obtidas com os ensaios de cisalhamento direto realizados com amostras de
resíduos frescos pós-tratamento mecânico com composição alterada e compactada na
caixa de cisalhamento nas condições ótimas de Proctor.

Tensão Cisalhante ( kN/m²)
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Figura 4.16 – Curvas de tensão cisalhante x deslocamento horizontal para as amostras
de resíduos frescos pós-tratamento mecânico com composição alterada (sem o grupo de
substância plástico filme) compactada na caixa de cisalhamento nas condições ótimas
de Proctor.
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A Tabela 4.16 apresenta os valores das tensões cisalhantes obtidas de
acordo com as tensões normais aplicadas, ao longo do deslocamento horizontal da
referida amostra de resíduo.
Tabela 4.16 – Valores de tensão cisalhante para as tensões normais aplicadas ao longo
dos deslocamentos horizontais das amostras de resíduos frescos pós-tratamento
mecânico com composição alterada (sem o grupo de substância plástico filme)
compactada na caixa de cisalhamento nas condições ótimas de Proctor.
Tensão Cisalhante (kN/m²)

Tensão Normal
(kN/m²)

15 mm

30 mm

45 mm

60 mm

25

26,00

32,60

36,90

38,70

50

40,00

48,50

54,30

59,30

100

52,25

65,92

77,74

84,57

200

106,94

134,67

152,25

160,52

300

187,00

213,00

221,00

226,00

As curvas de tensão cisalhante da referida configuração de amostra
mostram o crescimento da resistência com os deslocamentos horizontais da amostra
com a ausência de um comportamento de pico. Porém, nota-se para a curva de tensão
normal de 300 kN/m² a resistência ao cisalhamento tende a estabilizar-se a partir do
nível de deslocamento horizontal de 50mm conforme pode ser observado na Figura
4.16. Para os demais níveis de tensão normal este comportamento não é observado. Esta
estabilização mostra que para a carga normal aplicada de 300 kN/m², as poucas fibras
presentes na amostra (devido à configuração da amostra não possuir em sua composição
os materiais mais representativo do reforço, ou seja, o grupo de substância plástico
filme), foram ativadas e encontram-se próximas de seus limites de rupturas.
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Em uma comparação com os valores de resistência ao cisalhamento
provenientes da amostra anterior (composição original), a ausência do grupo de
substância plástico filme na composição da amostra incorreu na redução dos valores
obtidos da resistência ao cisalhamento mantendo-se os mesmos níveis de deslocamento
horizontal e tensão normal aplicada. Este fato deve-se a diminuição do efeito de reforço
das fibras.

A mobilização dos parâmetros de resistência (coesão e ângulo interno
de atrito) com o deslocamento horizontal para as amostras de resíduos frescos póstratamento mecânico com composição alterada (sem o grupo de substância plástico
filme) e compactada na caixa de cisalhamento nas condições ótimas de Proctor está
apresentada na Figura 4.17.
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Figura 4.17 – Mobilização dos parâmetros de resistência x deslocamento horizontal para
as amostras de resíduos fresco pós-tratamento mecânico com composição alterada (sem
o grupo de substância plástico filme) compactada na caixa de cisalhamento nas
condições ótimas de Proctor.
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A Tabela 4.17 apresenta os valores de coesão e ângulo interno de
atrito, ambos efetivos, ao longo do deslocamento horizontal da referida amostra de
resíduo.

Tabela 4.17 – Mobilização dos parâmetros de resistência ao longo dos deslocamentos
horizontais das amostras de resíduos frescos pós-tratamento mecânico com composição
alterada (sem o grupo de substância plástico filme) compactada na caixa de
cisalhamento nas condições ótimas de Proctor.
Deslocamento Horizontal

Parâmetro de
Resistência

15 mm

30 mm

45 mm

60 mm

Coesão (kN/m²)

5,3

11,1

17,8

21,8

Ângulo Atrito (°)

29,7

33,0

33,9

34,2

Observa-se pela Figura 4.17 que o parâmetro de resistência coesão
apresenta um comportamento de crescimento linear com o deslocamento horizontal.
Caso fosse possível ultrapassar os limites do equipamento, com a continuidade dos
deslocamentos horizontais da amostra, a curva de mobilização da coesão tenderia a
crescer até a completa ativação e mobilização do limite de resistências à tração das
fibras. Porém, em uma comparação com os valores da coesão obtidas na amostra
anterior (composição original) observa-se uma redução do valor dada pela diminuição
da presença das fibras nesta presente amostra. Já no parâmetro de resistência ângulo
interno de atrito, após o nível de deslocamento horizontal de aproximadamente 45 mm,
observa-se uma tendência de estabilização do valor mobilizado. Comparando-se os
valores deste parâmetro com a amostra ensaiada anteriormente, composição original
com I’= 36,4q não se nota significativa diferença para a composição alterada I’=34,2q.
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A envoltória de resistência dos ensaios de cisalhamento direto da
referida amostra de resíduo admitindo-se a ruptura para o deslocamento horizontal de 60
mm (Ha=20%) está apresentada na Figura 4.18.
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Figura 4.18 – Envoltória de resistência das amostras de resíduos fresco pós-tratamento
mecânico com composição alterada (sem o grupo de substância plástico filme)
compactada na caixa de cisalhamento nas condições ótimas de Proctor para o
deslocamento horizontal de 60 mm (Ha=20%).

A Tabela 4.18 apresenta um resumo dos resultados alcançados com o
ensaio de cisalhamento direto com a referida amostra de resíduo.
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Tabela 4.18 – Resumo dos resultados dos ensaios de resistência das amostras de
resíduos frescos pós-tratamento mecânico com composição alterada (sem o grupo de
substância plástico filme) compactada na caixa de cisalhamento nas condições ótimas
de Proctor.
Tensão Normal (kN/m²)
Resultados
Jseco (kN/m³)

25

50

100

200

300

6,46

6,89

6,55

6,86

6,46

Coesão (kN/m²)

21,8

Ângulo de Atrito (°)

34,2

4.2.3.1.3. Amostra com composição original e compactada na caixa de
cisalhamento abaixo das condições ótimas de Proctor

A Figura 4.19 apresenta as curvas de tensão cisalhante x deslocamento
horizontal obtidas com os ensaios de cisalhamento direto realizados com amostras de
resíduos frescos pós-tratamento mecânico com composição original e compactada na
caixa de cisalhamento abaixo das condições ótimas de Proctor. Em resumo, o peso
específico seco final da amostra possui um valor inferior ao alcançado aplicando-se as
condições ótimas de Proctor devido à redução da energia despendida para compactação
da amostra.
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Figura 4.19 – Curvas de tensão cisalhante x deslocamento horizontal para as amostras
de resíduos frescos pós-tratamento mecânico com composição original compactada na
caixa de cisalhamento abaixo das condições ótimas de Proctor.

A Tabela 4.19 apresenta os valores das tensões cisalhantes obtidas de
acordo com as tensões normais aplicadas, ao longo do deslocamento horizontal da
referida amostra de resíduo.

Tabela 4.19 – Valores de tensão cisalhante para as tensões normais aplicadas ao longo
dos deslocamentos horizontais das amostras de resíduos frescos pós-tratamento
mecânico com composição original compactada na caixa de cisalhamento abaixo das
condições ótimas de Proctor.
Tensão Cisalhante (kN/m²)

Tensão Normal
(kN/m²)

15 mm

30 mm

45 mm

60 mm

25

29,60

36,00

41,20

47,80

50

38,90

49,70

57,90

65,20

100

56,80

71,70

84,40

91,70

200

112,57

142,51

160,42

164,50

300

159,49

193,07

216,99

224,70
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As curvas de tensão cisalhamento da referida amostra mostram o
crescimento da resistência com os deslocamentos horizontais das amostras sem a
ocorrência de ruptura, ou seja, sem apresentar um comportamento de pico. As curvas de
resistência para os baixos níveis de tensão normal (25 kN/m², 50 kN/m² e 100 kN/m²)
apresentam uma tendência de crescimento enquanto que nas curvas ensaiadas com
maiores valores (200 kN/m² e 300 kN/m²) observa-se uma tendência de estabilização,
conforme pode ser verificado na Figura 4.19.

Comparando-se os resultados de resistência obtidos com a referida
configuração de amostra aos resultados do ensaio com a amostra na composição original
e compactada nas condições ótimas de Proctor observa-se que os valores de resistência
ao cisalhamento não sofreram significativa influência para os baixos níveis de tensão
normal (25 kN/m², 50 kN/m² e 100 kN/m²). Porém, as curvas obtidas para as tensões
normais de 200 kN/m² e 300 kN/m² alcançaram valores inferiores aos obtidos com a
amostra na composição original e compactada nas condições ótimas de Proctor. Estes
resultados mostram que, para baixos valores de carga normal aplicada à compacidade
do material (fofa ou compacta) não têm significativa influência no comportamento
mecânico dos resíduos em termos de resistência ao cisalhamento. Porém, para cargas
normais mais elevadas o fator compacidade tem influência na mobilização da
resistência ao cisalhamento da massa de resíduo.

A mobilização dos parâmetros de resistência (coesão e ângulo interno
de atrito) com o deslocamento horizontal para as amostras de resíduos frescos póstratamento mecânico com composição original compactada na caixa de cisalhamento
abaixo das condições ótimas de Proctor está apresentada na Figura 4.20.
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Figura 4.20 – Mobilização dos parâmetros de resistência x deformação horizontal para
as amostras de resíduos frescos pós-tratamento mecânico com composição original
compactada na caixa de cisalhamento abaixo das condições ótimas de Proctor.

A Tabela 4.20 apresenta os valores de coesão e ângulo interno de
atrito, ambos efetivos, ao longo do deslocamento horizontal da referida amostra de
resíduo.

Tabela 4.20 – Mobilização dos parâmetros de resistência ao longo dos deslocamentos
horizontais das amostras de resíduos frescos pós-tratamento mecânico com composição
original compactada na caixa de cisalhamento abaixo das condições ótimas de Proctor.
Deslocamento Horizontal

Parâmetro de
Resistência

15 mm

30 mm

45 mm

60 mm

Coesão (kN/m²)

14,3

19,6

24,3

31,1

Ângulo Atrito (°)

25,8

30,3

33,1

33,0
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Pela Tabela 4.17 observa-se que os parâmetros de resistência coesão e
ângulo interno de atrito alcançaram os valores de 31,1 kN/m² e 33,0q respectivamente.
A mobilização do ângulo interno de atrito mostra-se crescente com o aumento do
deslocamento horizontal da amostra enquanto que a coesão apresenta um nítido patamar
de estabilização após o valor de deslocamento horizontal de 50 mm.

A envoltória de resistência do ensaio de cisalhamento direto da
referida amostra de resíduos admitindo-se a ruptura para o deslocamento horizontal de
60 mm (Ha=20%) está apresentada na Figura 4.21.
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Figura 4.21 – Envoltória de resistência resultante das amostras de resíduos frescos póstratamento mecânico com composição original compactada na caixa de cisalhamento
abaixo das condições ótimas de Proctor para o deslocamento horizontal de 60 mm
(Ha=20%).
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A Tabela 4.21 apresenta um resumo dos resultados alcançados com os
ensaios de cisalhamento direto com a referida amostra de resíduo.

Tabela 4.21 – Resumo dos resultados do ensaio de resistência de amostra de resíduo
fresco pós-tratamento mecânico com com composição original compactada na caixa de
cisalhamento abaixo das condições ótimas de Proctor.
Tensão Normal (kN/m²)
Resultados
Jseco (kN/m³)

25

50

100

200

300

4,81

4,87

4,82

4,88

4,99

Coesão (kN/m²)

31,1

Ângulo de Atrito (°)

33,0

4.2.3.1.4. Amostra com composição alterada (sem o grupo de substância
plástico filme) e compactada na caixa de cisalhamento abaixo das
condições ótimas de Proctor

A Figura 4.22 apresenta as curvas de tensão cisalhante x deslocamento
horizontal obtidas com os ensaios de cisalhamento direto realizados com amostras de
resíduos frescos pós-tratamento mecânico com composição alterada (sem o grupo de
substância plástico filme) e compactada na caixa de cisalhamento abaixo das condições
ótimas de Proctor.
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Figura 4.22 – Curvas de tensão cisalhante x deslocamento horizontal para as amostras
de resíduos frescos pós-tratamento mecânico com composição alterada (sem o grupo de
substância plástico filme) compactadas na caixa de cisalhamento abaixo das condições
ótimas de Proctor.
A Tabela 4.22 apresenta os valores das tensões cisalhantes obtidas de
acordo com as tensões normais aplicadas, ao longo dos deslocamentos horizontais da
referida amostra de resíduo.

Tabela 4.22 – Valores de tensão cisalhante para as tensões normais aplicadas ao longo
dos deslocamentos horizontais das amostras de resíduos frescos pós-tratamento
mecânico com composição alterada (sem o grupo de substância plástico filme)
compactada na caixa de cisalhamento abaixo das condições ótimas de Proctor.
Tensão Cisalhante (kN/m²)

Tensão Normal
(kN/m²)

15 mm

30 mm

45 mm

60 mm

25

22,86

28,86

32,86

34,73

50

32,40

40,71

46,04

50,35

100

44,60

56,30

66,50

72,30

200

92,80

118,40

132,60

141,30

300

144,95

179,43

197,82

205,91
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Os valores das tensões cisalhantes obtidos com a referida
configuração de amostra são crescentes com os deslocamentos horizontais sem
apresentarem um ponto notável de ruptura, mesmo para o limite do ensaio com um
deslocamento horizontal da amostra na ordem de 60 mm. Este comportamento é
observado em todas as curvas para as diferentes tensões normais aplicadas. As curvas de
resistência, para baixos níveis de tensão normal (25 kN/m², 50 kN/m² e 100 kN/m²)
apresentam uma tendência de estabilização após um deslocamento horizontal da
amostra na ordem de 50 mm. Para as curvas com os valores mais elevados de tensões
normais (200 kN/m² e 300 kN/m²) observa-se uma ligeira tendência de crescimento da
resistência além do deslocamento máximo da amostra limitado pelo equipamento
conforme pode ser observado na Figura 4.22.

Na comparação entre os valores de resistência ao cisalhamento obtido
nos ensaios anteriores com os da presente configuração de amostra, observa-se uma
significativa redução da resistência, dado pela ausência do grupo de substância plástico
filme e pela baixa compacidade da amostra.

A mobilização dos parâmetros de resistência (coesão e ângulo interno
de atrito) com o deslocamento horizontal para as amostras de resíduos frescos póstratamento mecânico com composição alterada (sem o grupo de substância plástico
filme) compactada na caixa de cisalhamento abaixo das condições ótimas de Proctor
está apresentada na Figura 4.23.
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Figura 4.23 – Mobilização dos parâmetros de resistência x deformação horizontal para
as amostras de resíduos frescos pós-tratamento mecânico com composição alterada (sem
o grupo de substância plástico filme) compactada na caixa de cisalhamento abaixo das
condições ótimas de Proctor.

A Tabela 4.23 apresenta os valores de coesão e ângulo interno de
atrito, ambos efetivos, ao longo do deslocamento horizontal da referida amostra de
resíduo.

Tabela 4.23 – Mobilização dos parâmetros de resistência ao longo dos deslocamentos
horizontais das amostras de resíduos frescos pós-tratamento mecânico com composição
alterada (sem o grupo de substância plástico filme) compactada na caixa de
cisalhamento abaixo das condições ótimas de Proctor.
Deslocamento Horizontal

Parâmetro de
Resistência

15 mm

30 mm

45 mm

60 mm

Coesão (kN/m²)

7,5

10,3

13,6

16,5

Ângulo Atrito (°)

23,9

28,9

31,1

32,0
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Observa-se pela Figura 4.23 o crescimento da mobilização dos
parâmetros de resistências com o deslocamento horizontal da amostra. Porém, para o
ângulo interno de atrito, após o nível de deslocamento horizontal da ordem de 50 mm,
nota-se uma tendência de estabilização do valor mobilizado como também observado
nos ensaios anteriores em outras configurações de amostra.

Para a coesão, observa-se uma tendência de crescimento da sua
mobilização que poderia ser extrapolada para além dos limites de deslocamentos
horizontais permissíveis do equipamento de teste. Notam-se também pela Figura 4.23
trechos de constância da mobilização da coesão para os níveis de deslocamento
horizontal da ordem de 20 mm e 50 mm. Este fato pode ser explicado por um possível
rearranjo da amostra durante a execução do ensaio. Foram obtidos, para o nível máximo
de deslocamento horizontal os valores de c’ = 16,5 kN/m² e I’ = 32,0q.

A envoltória de resistência dos ensaios de cisalhamento direto da
referida amostra de resíduo admitindo-se a ruptura para o deslocamento horizontal de 60
mm (Ha=20%) está apresentada na Figura 4.24.
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Figura 4.24 – Envoltória de resistência resultante das amostras de resíduos frescos póstratamento mecânico com composição alterada (sem o grupo de substância plástico
filme) compactada na caixa de cisalhamento abaixo das condições ótimas de Proctor
para o deslocamento horizontal de 60 mm (Ha=20%).

A Tabela 4.24 apresenta um resumo dos resultados alcançados com o
ensaio de cisalhamento direto com a referida amostra de resíduo.

Tabela 4.24 – Resumo dos resultados dos ensaios de resistência das amostras de
resíduos frescos pós-tratamento mecânico com composição alterada (sem o grupo de
substância plástico filme) compactadas na caixa de cisalhamento abaixo das condições
ótimas de Proctor.
Tensão Normal (kN/m²)
Resultados
Jseco (kN/m³)

25

50

100

200

300

5,29

5,35

5,30

5,37

5,49

Coesão (kN/m²)

16,5

Ângulo de Atrito (°)

32,0
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4.2.3.2.

Resíduo estabilizado por meio de tratamento mecânico biológico –
CTR Northeim

Os resultados advindos da realização dos ensaios de cisalhamento
direto para as amostras de resíduos estabilizados por meio do tratamento mecânico
biológico estão apresentados nas Figuras 4.25 a 4.36 bem como nas Tabelas 4.25 a 4.36.

4.2.3.2.1. Amostra com composição original e compactada na caixa de
cisalhamento nas condições ótimas de Proctor - Máximo Peso
Específico Seco x Teor de Umidade Ótimo

A Figura 4.25 apresenta as curvas de tensão cisalhante x deslocamento
horizontal obtidas com o ensaio de cisalhamento direto realizado com amostras de
resíduos estabilizado por meio de tratamento mecânico biológico com composição
original e compactada na caixa de cisalhamento nas condições ótimas de Proctor.

A Tabela 4.25 apresenta os valores das tensões cisalhantes obtidas de
acordo com as tensões normais aplicadas, ao longo dos deslocamentos horizontais da
referida amostra de resíduo.
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Figura 4.25 – Curvas de tensão cisalhante x deslocamento horizontal para as amostras
de resíduos estabilizados por meio de tratamento mecânico biológico com composição
original compactada na caixa de cisalhamento nas condições ótimas de Proctor.

Tabela 4.25 – Valores de tensão cisalhante para as tensões normais aplicadas ao longo
dos deslocamentos horizontais da amostras de resíduos estabilizados por meio de
tratamento mecânico biológico com composição original compactada na caixa de
cisalhamento nas condições ótimas de Proctor.
Tensão Cisalhante (kN/m²)

Tensão Normal
(kN/m²)

15 mm

30 mm

45 mm

60 mm

25

25,10

37,10

46,50

54,30

50

47,00

68,40

83,90

92,76

100

109,90

133,90

143,60

144,2

200

146,90

195,20

225,50

238,50

300

221,00

286,90

320,20

333,80
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Como também observado nos resultados dos ensaios com amostras de
resíduos frescos, as curvas de resistência ao cisalhamento da referida configuração de
amostra crescem com o aumento dos deslocamentos horizontais sem apresentarem um
comportamento de formação de ponto claro de ruptura.

Como citado anteriormente, em materiais com presença de substâncias
fibrosas como os resíduos sólidos urbanos, o comportamento mecânico no quesito
resistência ao cisalhamento é também regido pela resistência à tração destes reforços.
Para a ativação dos materiais fibrosos faz-se necessário uma maior deformação ou
deslocamento horizontal da amostra para a mobilização do ganho em resistência
advindo do reforço sob um nível de carga aplicada. Observa-se nas curvas de resistência
da referida amostra uma tendência de crescimento além do limite de deslocamento
horizontal do equipamento de ensaio. Este fato vem a evidenciar que a resistência das
fibras em função do grau de ancoragem destas ainda não foi atingida proporcionando,
caso fosse possível um maior deslocamento horizontal, o alcance de maiores valores de
resistência ao cisalhamento devido à sua resistência a tração.

Na comparação entre os valores encontrados para a resistência ao
cisalhamento da amostra de resíduo estabilizado com o resíduo fresco, mantendo-se as
mesmas configurações de composição e compacidade, observa-se que na condição de
resíduo estabilizado, maiores valores de resistência ao cisalhamento foram atingidos
para todos os níveis de carga normais aplicados.
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A mobilização dos parâmetros de resistência (coesão e ângulo interno
de atrito) com o deslocamento horizontal para a referida amostra está apresentada na
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Figura 4.26 – Mobilização dos parâmetros de resistência x deformação horizontal para
as amostras de resíduos estabilizados por meio de tratamento mecânico biológico com
composição original compactada na caixa de cisalhamento nas condições ótimas de
Proctor.

A Tabela 4.26 apresenta os valores de coesão e ângulo interno de
atrito, ambos efetivos, ao longo dos deslocamentos horizontais da referida amostra de
resíduo.
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Tabela 4.26 – Mobilização dos parâmetros de resistência ao longo dos deslocamentos
horizontais das amostras de resíduos estabilizados por meio do tratamento mecânico
biológico com composição original compactada na caixa de cisalhamento nas condições
ótimas de Proctor.
Deslocamento Horizontal

Parâmetro de
Resistência

15 mm

30 mm

45 mm

60 mm

Coesão (kN/m²)

7,4

22,0

33,1

39,9

Ângulo Atrito (°)

39,6

43,0

44,1

44,0

Conforme pode ser observado na Figura 4.26 o parâmetro coesão teve
seu início de mobilização a partir de aproximadamente 10 mm de deslocamento
horizontal chegando ao valor de 39,9 kN/m² para 60 mm. Para o parâmetro ângulo
interno de atrito a mobilização ocorreu de forma imediata e crescente com o aumento do
deslocamento horizontal atingindo um valor máximo de 44,0°.

Observa-se que com aproximadamente 40 mm de deslocamento
horizontal o valor do ângulo interno estabiliza-se, caracterizando a total mobilização
deste parâmetro. Já para a coesão, é notória a tendência de crescimento da mobilização
deste parâmetro com o deslocamento horizontal evidenciando-se que a parcela de
reforço advinda dos materiais fibrosos ainda não foi atingida.

A envoltória de resistência do ensaio de cisalhamento direto da
referida amostra de resíduo admitindo-se a ruptura para o deslocamento horizontal de 60
mm (Ha=20%) está apresentada na Figura 4.27.
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Figura 4.27 – Envoltória de resistência resultante das amostras de resíduos estabilizados
por meio de tratamento mecânico biológico com composição original compactada na
caixa de cisalhamento nas condições ótimas de Proctor para o deslocamento horizontal
de 60 mm (Ha=20%).

A Tabela 4.27 apresenta um resumo dos resultados alcançados com o
ensaio de cisalhamento direto com a referida amostra de resíduo.

Tabela 4.27 – Resumo dos resultados do ensaio de resistência de amostra de resíduos
estabilizados por meio de tratamento mecânico biológico com composição original
compactada na caixa de cisalhamento nas condições ótimas de Proctor.
Tensão Normal (kN/m²)
Resultados
Jseco (kN/m³)

25

50

100

200

300

9,04

9,01

9,06

9,10

9,10

Coesão (kN/m²)

39,9

Ângulo de Atrito (°)

44,0
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4.2.3.2.2. Amostra com composição alterada (sem o grupo de substância
plástico filme) e compactada na caixa de cisalhamento nas condições
ótimas de Proctor - Máximo Peso Específico Seco x Teor de
Umidade Ótimo

A Figura 4.28 apresenta as curvas de tensão cisalhante x deslocamento
horizontal obtidas com os ensaios de cisalhamento direto realizados com amostras de
resíduos estabilizado por meio de tratamento mecânico biológico com composição
alterada (sem o grupo de substância plástico filme) e compactada na caixa de
cisalhamento nas condições ótimas de Proctor.
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Figura 4.28 – Curvas de tensão cisalhante x deslocamento horizontal para as amostras
de resíduos estabilizados por meio de tratamento mecânico biológico com composição
alterada (sem o grupo de substância plástico filme) compactada na caixa de
cisalhamento nas condições ótimas de Proctor.
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A Tabela 4.28 apresenta os valores das tensões cisalhantes obtidas de
acordo com as tensões normais aplicadas, ao longo dos deslocamentos horizontais da
referida amostra de resíduo.

Tabela 4.28 – Valores de tensão cisalhante para as tensões normais aplicadas ao longo
dos deslocamentos horizontais das amostras de resíduos estabilizados por meio de
tratamento mecânico biológico com composição alterada (sem o grupo de substância
plástico filme) compactada na caixa de cisalhamento nas condições ótimas de Proctor.
Tensão Cisalhante (kN/m²)

Tensão Normal
(kN/m²)

15 mm

30 mm

45 mm

20 mm

25

21,90

31,60

37,30

41,30

50

51,30

68,30

79,90

84,10

100

85,00

113,00

129,00

133,00

200

152,10

192,60

205,90

211,70

300

223,60

288,40

312,50

318,50

As curvas de resistência da referida configuração de amostra mostram
o crescimento da tensão cisalhante com os deslocamentos horizontais das amostras com
a ausência de um pico de tensão máxima. Para a curva com carga normal aplicada de
300 kN/m² a resistência ao cisalhamento tende a crescer além dos limites de
deslocamento do ensaio conforme pode ser observado na Figura 4.28. A tendência de
crescimento da resistência para este nível de tensão normal mostra que as poucas fibras
presentes na amostra, sem o grupo de substância plástico filme, ainda estão abaixo de
seu limite de ruptura, incorporando assim reforço de tração à resistência ao
cisalhamento global da amostra.
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Em uma comparação com os valores de resistência ao cisalhamento
provenientes da amostra anterior (composição original), a ausência do grupo de
substância plástico filme na composição da amostra gerou uma redução dos valores
obtidos, mantendo-se os mesmos níveis de deslocamento horizontal e tensão normal
aplicada. Este fato deve-se a diminuição do efeito de reforço das fibras.

A mobilização dos parâmetros de resistência (coesão e ângulo interno
de atrito) com o deslocamento horizontal para a referida amostra está apresentada na
Figura 4.29.
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Figura 4.29 – Mobilização dos parâmetros de resistência x deformação horizontal para
as amostras de resíduos estabilizados por meio de tratamento mecânico biológico com
composição alterada (sem o grupo de substância plástico filme) compactada na caixa de
cisalhamento nas condições ótimas de Proctor.
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A Tabela 4.29 apresenta os valores de coesão e ângulo interno de
atrito, ambos efetivos, ao longo dos deslocamentos horizontais da referida amostra de
resíduo.

Tabela 4.29 – Mobilização dos parâmetros de resistência ao longo dos deslocamentos
horizontais das amostras de resíduos estabilizados por meio de tratamento mecânico
biológico com composição alterada (sem o grupo de substância plástico filme)
compactada na caixa de cisalhamento nas condições ótimas de Proctor.
Deslocamento Horizontal

Parâmetro de
Resistência

15 mm

30 mm

45 mm

60 mm

Coesão (kN/m²)

3,2

15,8

25,6

29,4

Ângulo Atrito (°)

39,2

42,6

43,0

43,2

Pela Figura 4.29 observa-se que o parâmetro de resistência coesão
apresenta um comportamento de crescimento com o deslocamento horizontal. Com a
continuidade dos deslocamentos horizontais da amostra, além do limite do equipamento
caso fosse possível, a curva de mobilização da coesão tenderia a crescer até a completa
ativação e mobilização do limite de resistências à tração das fibras. Porém, em uma
comparação com os valores da coesão obtidas na amostra anterior (composição original)
observa-se uma redução do valor, dada pela diminuição da presença das fibras nesta
amostra.
Para o parâmetro de resistência ângulo interno de atrito, após o nível
de deslocamento horizontal de aproximadamente 30 mm, observa-se uma tendência de
estabilização do valor mobilizado. Comparando-se os valores deste parâmetro com a
amostra ensaiada anteriormente, não é possível notar significativa diferença onde a
composição original apresenta I’= 44,8q e a composição alterada I’=43,2q.
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A envoltória de resistência do ensaio de cisalhamento direto da
referida amostra de resíduo admitindo-se a ruptura para o deslocamento horizontal de 60
mm (Ha=20%) está apresentada na Figura 4.30.
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Figura 4.30 – Envoltória de resistência resultante das amostras de resíduos estabilizados
por meio de tratamento mecânico biológico com composição alterada (sem o grupo de
substância plástico filme) compactada na caixa de cisalhamento nas condições ótimas
de Proctor para o deslocamento horizontal de 60 mm (Ha=20%).

A Tabela 4.30 apresenta um resumo dos resultados alcançados com o
ensaio de cisalhamento direto com a referida amostra de resíduo.
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Tabela 4.30 – Resumo dos resultados do ensaio de resistência de amostras de resíduos
estabilizados por meio de tratamento mecânico biológico com composição alterada (sem
o grupo de substância plástico filme) compactada na caixa de cisalhamento nas
condições ótimas de Proctor.
Tensão Normal (kN/m²)
Dados de Ensaio
Jseco (kN/m³)

25

50

100

200

300

9,65

9,61

9,62

9,57

9,53

Coesão (kN/m²)

29,4

Ângulo de Atrito (°)

43,2

4.2.3.2.3. Amostra com composição original e compactada na caixa de
cisalhamento abaixo das condições ótimas de Proctor

A Figura 4.31 apresenta as curvas de tensão cisalhante x deslocamento
horizontal obtidas com os ensaios de cisalhamento direto realizados com amostras de
resíduos estabilizado por meio de tratamento mecânico biológico com composição
original e compactada na caixa de cisalhamento abaixo das condições ótimas de Proctor.
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Figura 4.31 – Curvas de tensão cisalhante x deslocamento horizontal para as amostras
de resíduos estabilizados por meio de tratamento mecânico biológico com composição
original compactada na caixa de cisalhamento abaixo das condições ótimas de Proctor.

A Tabela 4.31 apresenta os valores das tensões cisalhantes obtidas de
acordo com as tensões normais aplicadas, ao longo do deslocamento horizontal da
referida amostra de resíduo.

Tabela 4.31 – Valores de tensão cisalhante para as tensões normais aplicadas ao longo
dos deslocamentos horizontais das amostras de resíduos estabilizados por tratamento
mecânico biológico com composição original compactada na caixa de cisalhamento
abaixo das condições ótimas de Proctor.
Tensão Cisalhante (kN/m²)

Tensão Normal
(kN/m²)

15 mm

30 mm

45 mm

60 mm

25

23,40

34,80

43,40

50,90

50

46,60

62,40

75,30

86,20

100

73,40

99,30

120,40

135,50

200

126,10

166,90

191,00

207,00

300

194,70

256,00

296,20

315,60
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As curvas de tensão cisalhamento da referida amostra mostram o
crescimento da resistência com os deslocamentos horizontais das amostras sem a
presença de um ponto claro de ruptura. As curvas de resistência para todos os níveis de
tensão normal apresentam uma tendência de crescimento além do limite físico de
deslocamento horizontal do equipamento conforme pode ser verificado na Figura 4.31.

Comparando-se os resultados de resistência obtidos com a referida
configuração de amostra aos resultados do ensaio com a amostra na composição original
e compactada nas condições ótimas de Proctor observa-se que os valores de resistência
ao cisalhamento não sofreram significativa influência pela redução da compacidade da
amostra.

A mobilização dos parâmetros de resistência (coesão e ângulo interno
de atrito) com o deslocamento horizontal para a referida amostra está apresentada na
Figura 4.32.

A Tabela 4.32 apresenta os valores de coesão e ângulo interno de
atrito, ambos efetivos, ao longo dos deslocamentos horizontais da referida amostra de
resíduo.
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Figura 4.32 – Mobilização dos parâmetros de resistência x deformação horizontal para
as amostras de resíduos estabilizados por meio de tratamento mecânico biológico com
composição original compactada na caixa de cisalhamento abaixo das condições ótimas
de Proctor.

Tabela 4.32 – Mobilização dos parâmetros de resistência ao longo dos deslocamentos
horizontais das amostras de resíduos estabilizados por meio de tratamento mecânico
biológico com composição original compactada na caixa de cisalhamento abaixo das
condições ótimas de Proctor.
Deslocamento Horizontal

Parâmetro de
Resistência

15 mm

30 mm

45 mm

60 mm

Coesão (kN/m²)

3,4

15,5

27,0

36,3

Ângulo Atrito (°)

35,6

39,5

41,1

41,1

Conforme Tabela 4.32 observa-se que os parâmetros de resistência
coesão e ângulo interno de atrito alcançaram os valores de 36,3 kN/m² e 41,1q
respectivamente. A mobilização do ângulo interno de atrito mostra-se crescente com o
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aumento do deslocamento horizontal da amostra enquanto que a coesão apresenta um
nítido patamar de estabilização após o valor de deslocamento horizontal de 50 mm.
Também, em relação ao parâmetro coesão, observa-se que para início de mobilização
fez-se necessário um deslocamento horizontal da amostra em aproximadamente 11 mm.
Por fim, por meio dos resultados da mobilização final dos parâmetros de resistência
nota-se uma redução dos valores obtidos pela redução do grau de compacidade da
amostra.

A envoltória de resistência do ensaio de cisalhamento direto da
referida amostra de resíduo admitindo-se a ruptura para o deslocamento horizontal de 60
mm (Ha=20%) está apresentada na Figura 4.33.
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Figura 4.33 – Envoltória de resistência resultante das amostras de resíduos estabilizados
por meio de tratamento mecânico biológico com composição original compactada na
caixa de cisalhamento abaixo das condições ótimas de Proctor para o deslocamento
horizontal de 60 mm (Ha=20%).
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A Tabela 4.33 apresenta um resumo dos resultados alcançados com os
ensaios de cisalhamento direto com a referida amostra de resíduo.

Tabela 4.33 – Resumo dos resultados dos ensaios de resistência de amostra de resíduos
estabilizados por meio de tratamento mecânico biológico com composição original
compactada na caixa de cisalhamento abaixo das condições ótimas de Proctor.
Tensão Normal (kN/m²)
Resultados
Jseco (kN/m³)

25

50

100

200

300

7,23

7,21

7,30

7,23

7,28

Coesão (kN/m²)

36,3

Ângulo de Atrito (°)

41,1

4.2.3.2.4. Amostra com composição alterada (sem o grupo de substância
plástico filme) e compactada na caixa de cisalhamento abaixo das
condições ótimas de Proctor

A Figura 4.34 apresenta as curvas de tensão cisalhante x deslocamento
horizontal obtidas com os ensaios de cisalhamento direto realizados com amostras de
resíduos estabilizado por meio de tratamento mecânico biológico com composição
alterada (sem o grupo de substância plástico filme) e compactada na caixa de
cisalhamento abaixo das condições ótimas de Proctor.
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Figura 4.34 – Curvas de tensão cisalhante x deslocamento horizontal para as amostras
de resíduos estabilizados por meio de tratamento mecânico biológico com composição
alterada (sem o grupo de substância plástico filme) compactada na caixa de
cisalhamento abaixo das condições ótimas de Proctor.

A Tabela 4.34 apresenta os valores das tensões cisalhantes obtidas de
acordo com as tensões normais aplicadas, ao longo dos deslocamentos horizontais da
referida amostra de resíduo.

Como observado nos demais ensaios realizado os valores das tensões
cisalhantes obtidos com a referida configuração de amostra são crescentes com os
deslocamentos horizontais sem apresentarem um ponto notável de ruptura, mesmo para
o limite do ensaio com um deslocamento horizontal da amostra na ordem de 60 mm.
Este comportamento é observado em todas as curvas para as diferentes tensões normais
aplicadas conforme pode ser observado na Figura 4.34.
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Tabela 4.34 – Valores de tensão cisalhante para as tensões normais aplicadas ao longo
dos deslocamentos horizontais das amostras de resíduos estabilizados por meio de
tratamento mecânico e biológico com composição alterada (sem o grupo de substância
plástico filme) compactada na caixa de cisalhamento abaixo das condições ótimas de
Proctor.
Tensão Cisalhante (kN/m²)

Tensão Normal
(kN/m²)

15 mm

30 mm

45 mm

60 mm

25

22,50

30,30

36,90

43,00

50

46,40

58,90

70,30

80,80

100

61,30

81,60

99,30

115,30

200

109,20

148,00

176,80

192,10

300

173,70

238,10

286,80

305,00

Na comparação entre os valores de resistência ao cisalhamento obtido
nos ensaios anteriores com os da presente configuração de amostra, observa-se uma
significativa redução da resistência, dado pela ausência do grupo de substância plástico
filme e pela baixa compacidade da amostra. Este comportamento é também observado
nos ensaios realizados com resíduo fresco mantendo-se a mesma configuração de
amostra.

A mobilização dos parâmetros de resistência (coesão e ângulo interno
de atrito) com o deslocamento horizontal para a referida amostra está apresentada na
Figura 4.35.
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Figura 4.35 – Mobilização dos parâmetros de resistência x deformação horizontal para
as amostras de resíduos estabilizados por meio de tratamento mecânico biológico com
composição alterada (sem o grupo de substância plástico filme) compactada na caixa de
cisalhamento abaixo das condições ótimas de Proctor.

A Tabela 4.35 apresenta os valores de coesão e ângulo interno de
atrito, ambos efetivos, ao longo dos deslocamentos horizontais da referida amostra de
resíduo.

Tabela 4.35 – Mobilização dos parâmetros de resistência ao longo dos deslocamentos
horizontais das amostra de resíduos estabilizados por meio de tratamento mecânico
biológico com composição alterada (sem o grupo de substância plástico filme)
compactada na caixa de cisalhamento abaixo das condições ótimas de Proctor.
Deslocamento Horizontal

Parâmetro de
Resistência

15 mm

30 mm

45 mm

60 mm

Coesão (kN/m²)

12,0

13,5

16,4

22,2

Ângulo Atrito (°)

27,6

35,9

41,1

42,3
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Observa-se pela Figura 4.35 o crescimento da mobilização dos
parâmetros de resistências com o deslocamento horizontal da amostra. Em ambos os
parâmetros nota-se uma tendência de tendência de crescimento da mobilização que
poderia ser extrapolada para além dos limites de deslocamentos horizontais permissíveis
do equipamento de teste. Nota-se pela Figura 4.35 um trecho de baixa mobilização da
coesão para os níveis de deslocamento horizontal no intervalo entre 10 mm a 40 mm.
Este fato pode ser explicado por um possível rearranjo da amostra durante a execução
do ensaio. Foram obtidos, para o nível máximo de deslocamento horizontal os valores
de c’ = 22,2 kN/m² e I’ = 42, 3q.
A envoltória de resistência dos ensaios de cisalhamento direto da
referida amostra de resíduo admitindo-se a ruptura para o deslocamento horizontal de 60
mm (Ha=20%) está apresentada na Figura 4.36.
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Figura 4.36 – Envoltória de resistência resultante das amostras de resíduos estabilizados
por meio de tratamento mecânico biológico com composição alterada (sem o grupo de
substância plástico filme) compactada na caixa de cisalhamento abaixo das condições
ótimas de Proctor.
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A Tabela 4.36 apresenta um resumo dos resultados alcançados com os
ensaios de cisalhamento direto com a referida amostra de resíduo.

Tabela 4.36 – Resumo dos resultados dos ensaios de resistência das amostras de
resíduos estabilizados por meio de tratamento mecânico biológico com composição
alterada (sem o grupo de substância plástico filme) compactada na caixa de
cisalhamento abaixo das condições ótimas de Proctor.
Tensão Normal (kN/m²)
Resultados
Jseco (kN/m³)

25

50

100

200

300

7,95

7,84

7,83

7,83

7,78

Coesão (kN/m²)

22,2

Ângulo de Atrito (°)

42,3

4.2.3.3.

Resumo dos resultados

As Figuras 4.37 e 4.38 bem como a Tabela 4.37 apresentam uma
compilação dos parâmetros de resistência ao cisalhamento (coesão e ângulo interno de
atrito em termo efetivo) encontrados com a realização de ensaios de cisalhamento direto
com amostras de resíduos frescos pós-tratamento mecânico e resíduos estabilizados por
meio de tratamento mecânico biológico em diferentes configurações.

Observa-se com os resultados que o parâmetro coesão é amplamente
influenciado pela variação das configurações das amostras. Já a mobilização do
parâmetro ângulo interno de atrito permanece em uma estreita faixa de variação sendo
pouco influenciado pela variação das configurações das amostras.
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Figura 4.37 – Resumo dos resultados encontrados para o parâmetro de resistência ao
cisalhamento coesão para as diferentes configurações de amostras de resíduos.
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Figura 4.38 – Resumo dos resultados encontrados para o parâmetro de resistência ao
cisalhamento ângulo interno de atrito para as diferentes configurações de amostras de
resíduos.
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Tabela 4.37 – Resumo geral dos parâmetros de resistência ao cisalhamento das
diferentes amostras ensaiadas.
Amostra
Resíduo fresco pós-tratamento mecânico
(TM), composição original compactado
nas condições ótimas de Proctor.
Resíduo fresco pós-tratamento mecânico
(TM), composição alterada compactado
nas condições ótimas de Proctor.
Resíduo fresco pós-tratamento mecânico
(TM), composição original compactado
abaixo das condições ótimas de Proctor.
Resíduo fresco pós-tratamento mecânico
(TM), composição alterada compactado
abaixo das condições ótimas de Proctor.
Resíduo estabilizado TMB, composição
original compactado nas condições
ótimas de Proctor.
Resíduo estabilizado TMB, composição
alterada compactado nas condições
ótimas de Proctor.
Resíduo estabilizado TMB, composição
compactado
abaixo
das
original
condições ótimas de Proctor.
Resíduo estabilizado TMB, composição
compactado
abaixo
das
alterada
condições ótimas de Proctor.

Coesão (KN/m²)

Ângulo de Atrito (°)

34,7

36,3

21,8

34,2

31,1

33,0

16,5

32,0

38,7

44,8

28,0

43,9

34,8

42,6

24,7

42,2

Comparando-se os resultados obtidos nesta pesquisa para os
parâmetros de resistência ao cisalhamento observa-se uma semelhança com alguns
valores retirados da literatura, como KLÜMPER (1998) que obteve c’ = 32,7 kN/m² e I’
= 41,3 q, FUCALE (2005) com c’ = 34,7 kN/m² e I’ = 45,4 q, SCHEELHAASE et al.
(2001) com c’ = 39 a 54 kN/m² e I’ = 39 a 43 q e KÜHLE-WEIDEMEIER (2004) com
c’ = 35 a 49,0 kN/m² e I’ = 35,0 q, ambos os resultados encontrados para resíduos prétratados mecânica e biologicamente.
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4.2.4.

Ensaio de tração

Como apresentado no item 3.3.5 do capítulo de Materiais e Métodos,
foram realizados ensaios para determinação das propriedades de tração de amostras de
resíduos pré-tratados em diferentes configurações. Obteve-se como resultado curvas de
tensão de tração x tensão normal para as diversas amostras ensaiadas.

Foram ensaiadas amostras de resíduos sólidos urbanos provenientes da
Central de Tratamento de Resíduos da cidade de Northeim em seu estado fresco (póstratamento mecânico - TM) e estabilizado (tratamento mecânico e biológico – TMB).
Como apresentado na Tabela 3.4, foram realizados ensaios de tração nas amostras de
resíduos pré-tratados mantendo-se sua composição original como também “alterada”
(amostras de resíduos sem o grupo de substância plástico filme). Variando-se a
composição, ou seja, retirando-se o grupo de substância plástico filme torna-se possível
a avaliação da influência deste componente fibroso nas propriedades de tração das
amostras ensaiadas. Variando-se o tipo de tratamento dos resíduos, ou seja,
comparando-se os resultados encontrados em amostras de resíduos frescos e resíduos
estabilizados, torna-se possível a avaliação da influência da degradação da matéria
orgânica e consequentemente do aumento da homogeneidade do material nas
propriedades de tração dos resíduos ensaiados.

Em uma última variação, por meio da adição de fibras (grupo de
substância plástico filme), fez-se possível a avaliação da influência do percentual de
materiais fibrosos no reforço a resistência ao cisalhamento dos resíduos.
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Os

resultados

dos

ensaios

de

tração

serão

apresentados

individualmente para cada tipo de amostra e suas respectivas variações. Posteriormente
um resumo com os principais resultados será apresentado possibilitando a comparação
entre os diferentes tipos de amostras ensaiadas.

4.2.4.1.

Resíduo fresco pós-tratamento mecânico – CTR Northeim
Os resultados advindos da realização dos ensaios de tração para as

amostras de resíduos frescos pós-tratamento mecânico estão apresentados nas Figuras
4.39 a 4.41 bem como nas Tabelas 4.38 a 4.40.

4.2.4.1.1. Amostra com composição original
A Figura 4.39 apresenta a curva de tensão de tração x tensão normal
obtida com o ensaio de tração realizado com amostra de resíduo fresco pós-tratamento
mecânico com composição original.

A Tabela 4.38 apresenta os resultados obtidos com o ensaio de tração
realizado com amostra de resíduo fresco pós-tratamento mecânico em sua composição
original.
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Figura 4.39 – Curva de tensão de tração x tensão normal para a amostra de resíduo
fresco pós-tratamento mecânico em sua composição original.

Tabela 4.38 – Resultados do ensaio de tração de amostra de resíduo fresco póstratamento mecânico em sua composição original.
Tensão Normal (kN/m²)
Resultados

50

100

200

300

Jseco (kN/m³)









Zmax (kN/m²)









z0 (kN/m²)



](°)



Onde:
Zmax – Máxima Resistência à Tração das Fibras (Coesão das Fibras)
z0Resistência à Tração das Fibras Independente da Tensão Normal
] - Ângulo de Tensão à Tração


202

4.2.4.1.2. Amostra com composição alterada (sem o grupo de substância
plástico filme)
A Figura 4.40 apresenta a curva de tensão de tração x tensão normal
obtida com o ensaio de tração realizado com amostra de resíduo fresco pós-tratamento
mecânico com composição alterada (sem o grupo de substância plástico filme).
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Figura 4.40 – Curva de tensão de tração x tensão normal para a amostra de resíduo
fresco pós-tratamento mecânico com composição alterada (sem o grupo de substância
plástico filme).

A Tabela 4.39 apresenta os resultados obtidos com o ensaio de tração
realizado com amostra de resíduo fresco pós-tratamento mecânico com composição
alterada (sem o grupo de substância plástico filme).
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Tabela 4.39 – Resultados do ensaio de tração de amostra de resíduo fresco póstratamento mecânico com composição alterada (sem o grupo de substância plástico
filme).
Tensão Normal (kN/m²)
Resultados

50

100

200

300

Jseco (kN/m³)









Zmax (kN/m²)









z0 (kN/m²)



](°)



Onde:
Zmax – Máxima Resistência à Tração das Fibras (Coesão das Fibras)
z0Resistência à Tração das Fibras Independente da Tensão Normal
] - Ângulo de Tensão à Tração

4.2.4.1.3. Amostra com composição alterada (com adição de 5% de fibras)
A Figura 4.41 apresenta a curva de tensão de tração x tensão normal
obtida com o ensaio de tração realizado com amostra de resíduo fresco pós-tratamento
mecânico com composição alterada (com adição de 5% de fibras).

A Tabela 4.40 apresenta os resultados obtidos com o ensaio de tração
realizado com amostra de resíduo fresco pós-tratamento mecânico com composição
alterada (com adição de 5% de fibras).
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Figura 4.41 – Curva de tensão de tração x tensão normal para a amostra de resíduo
fresco pós-tratamento mecânico com composição alterada (com adição de 5% de fibras).

Tabela 4.40 – Resultados do ensaio de tração de amostra de resíduo fresco póstratamento mecânico com composição alterada (com adição de 5% de fibras).
Tensão Normal (kN/m²)
Resultados

50

100

200

300

Jseco (kN/m³)









Zmax (kN/m²)









z0 (kN/m²)



](°)



Onde:
Zmax – Máxima Resistência à Tração das Fibras (Coesão das Fibras)
z0Resistência à Tração das Fibras Independente da Tensão Normal
] - Ângulo de Tensão à Tração
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4.2.4.2.

Resíduo estabilizado por meio de tratamento mecânico biológico –
CTR Northeim
Os resultados advindos da realização dos ensaios de tração para as

amostras de resíduos estabilizados por meio de tratamento mecânico biológico estão
apresentados nas Figuras 4.42 a 4.44 bem como nas Tabelas 4.41 a 4.43.

4.2.4.2.1. Amostra com composição original
A Figura 4.42 apresenta a curva de tensão de tração x tensão normal
obtida com o ensaio de tração realizado com amostra de resíduo estabilizado por meio
de tratamento mecânico biológico em sua composição original.

A Tabela 4.41 apresenta os resultados obtidos com o ensaio de tração
realizado com amostra de resíduo estabilizado por meio de tratamento mecânico
biológico em sua composição original.

Tabela 4.41 – Resultados do ensaio de tração de amostra de resíduo estabilizado por
meio de tratamento mecânico biológico em sua composição original.
Tensão Normal (kN/m²)
Resultados

50

100

200

300

Jseco (kN/m³)

9,05

9,12

9,16

9,10

Zmax (kN/m²)

26,1

43,8

77,0

106,3

z0 (kN/m²)

11,2

](°)

17,8

Onde:
Zmax – Máxima Resistência à Tração das Fibras (Coesão das Fibras)
z0Resistência à Tração das Fibras Independente da Tensão Normal
] - Ângulo de Tensão à Tração
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Figura 4.42 – Curva de tensão de tração x tensão normal para a amostra de resíduo
estabilizado por meio de tratamento mecânico biológico em sua composição original.

4.2.4.2.2. Amostra com composição alterada (sem o grupo de substância

plástico filme)
A Figura 4.43 apresenta a curva de tensão de tração x tensão normal
obtida com o ensaio de tração realizado com amostra de resíduo estabilizado por meio
de tratamento mecânico biológico com composição alterada (sem o grupo de substância
plástico filme).

A Tabela 4.42 apresenta os resultados obtidos com o ensaio de tração
realizado com amostra de resíduo estabilizado por meio de tratamento mecânico
biológico com composição alterada (sem o grupo de substância plástico filme).
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Figura 4.43 – Curva de tensão de tração x tensão normal para a amostra de resíduo
estabilizado por meio de tratamento mecânico biológico com composição alterada (sem
o grupo de substância plástico filme).

Tabela 4.42 – Resultados do ensaio de tração de amostra de resíduo estabilizado por
meio de tratamento mecânico biológico com composição alterada (sem o grupo de
substância plástico filme).
Tensão Normal (kN/m²)
Resultantes

50

100

200

300

Jseco (kN/m³)

9,64

9,69

9,72

9,70

Zmax (kN/m²)

14,8

19,9

30,1

38,8

z0 (kN/m²)

10,2

](°)

5,5

Onde:
Zmax – Máxima Resistência à Tração das Fibras (Coesão das Fibras)
z0Resistência à Tração das Fibras Independente da Tensão Normal
] - Ângulo de Tensão à Tração
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4.2.4.2.3. Amostra com composição alterada (com adição de 5% de fibras)
A Figura 4.44 apresenta a curva de tensão de tração x tensão normal
obtida com o ensaio de tração realizado com amostra de resíduo estabilizado por meio
de tratamento mecânico biológico com composição alterada (com adição de 5% de
fibras).

A Tabela 4.43 apresenta os resultados obtidos com o ensaio de tração
realizado com amostra de resíduo estabilizado por meio de tratamento mecânico
biológico com composição alterada (com adição de 5% de fibras).
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Figura 4.44 – Curva de tensão de tração x tensão normal para a amostra de resíduo
estabilizado por meio de tratamento mecânico biológico com composição alterada (com
adição de 5% de fibras).
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Tabela 4.43 – Resultados do ensaio de tração de amostra de resíduo estabilizado por
meio de tratamento mecânico biológico com composição alterada (com adição de 5% de
fibras).
Tensão Normal (kN/m²)
Resultantes

50

100

200

300

Jseco (kN/m³)









Zmax (kN/m²)









z0 (kN/m²)



](°)



Onde:
Zmax – Máxima Resistência à Tração das Fibras (Coesão das Fibras)
z0Resistência à Tração das Fibras Independente da Tensão Normal
] - Ângulo de Tensão à Tração

4.2.4.3.

Resumo dos resultados

As Figuras 4.45, 4.46 e 4.47 apresentam uma compilação dos
resultados encontrados com a realização dos ensaios de tração com amostras de resíduos
frescos pós-tratamento mecânico e resíduos estabilizados por meio de tratamento
mecânico biológico em diferentes configurações.

Conforme detalhado anteriormente foram ensaiadas amostras de
resíduos frescos pós-tratamento mecânico em três diferentes configurações – TM CO
(composição original), TM CA (composição alterada – sem o grupo de substância
plástico filme) e TM CO + 5% (composição original com adição de 5% de fibras). As
amostras de resíduos estabilizados por meio de tratamento mecânico biológico foram
ensaiadas nas mesmas três diferentes configurações identificadas pelas siglas TMB CO,
TMB CA e TMB CO+5%.
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Resíduo fresco pós-tratamento mecânico

Tensão de Tração (kN/m²)

200

] = 24q
150

] = 20q
100

50

] = 6q

0
0

100

200

300

400

Tensão Normal (kN/m²)
TM CO

TM CO + 5% FIBRAS

TM CA

Figura 4.45 – Resumo das curvas de tensão de tração x tensão normal para as amostras
de resíduos frescos pós-tratamento mecânico encontradas com os ensaios de tração.

Resíduo estabilizado através de tratamento mecânico
biológico

Tensão de Tração (kN/m²)

200

] = 19q

150

] = 18q
100

] = 6q

50

0
0

100

200

300

400

Tensão Normal (kN/m²)
TMB CO

TMB CO + 5% FIBRAS

TMB CA

Figura 4.46 – Resumo das curvas de tensão de tração x tensão normal para as amostras
de resíduos estabilizados por meio de tratamento mecânico biológico encontradas com
os ensaios de tração.
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Ângulo de Tensão à Tração - ] (qq)

25,00

CO - composição original

23,5
20,4

CA - composição alterada (sem
o grupo de substância plástico
filme)

20,00
19,5
15,00

17,8

CO + 5% - composição
original com adição de 5% de
fibras.

10,00
6,2
5,00
5,5

Resíduo Fresco TM
Resíduo Estabilizado
TMB

0,00

CO

CO + 5%
Fibras

CA

Figura 4.47 – Resumo dos valores do ângulo de tensão à tração obtidos com os ensaios
de tração nas diferentes amostras ensaiadas.

Observa-se com os resultados apresentados que o ângulo de tensão à
tração, parâmetro que expressa à relação linear entre a tensão de tração nas fibras com a
tensão normal aplicada, que o mesmo sofre influência da composição da amostra, do
percentual de componentes fibrosos presentes e com o grau de degradabilidade ou idade
da amostra.

Tendo como referência a amostra de resíduo em sua composição
original observa-se que o acréscimo de fibras induz a um aumento do ângulo de tensão à
tração e consequentemente a um maior reforço advindo das fibras na resistência final da
amostra ao cisalhamento. Com a retirada das fibras, representada pela amostra de
resíduo sem o grupo de substância plástico filme, observa-se uma redução do ângulo de

212

tensão à tração, ou seja, a contribuição do reforço dos componentes fibrosos na
resistência ao cisalhamento da amostra é praticamente insignificante.

Em outra análise, relacionado ao tipo de tratamento das amostras,
observa-se que o ângulo de tensão à tração apresenta maiores valores para as amostras
de resíduos frescos quando comparadas as amostras de resíduos estabilizados. Este
comportamento pode ser explicado pelo maior percentual de fibras presentes nas
amostras de resíduos frescos conforme pode ser observado na Figura 4.48. Aliado ao
exposto também pode-se citar a melhor integridade e maiores dimensões das fibras nas
amostras de resíduos frescos quando comparadas as amostras de resíduos estabilizados.

0 100
Resíduo Fresco
TM
Resíduo
Estabilizado TMB

100

0
100

0
DIM 0

Figura 4.48 – Distribuição das dimensões morfológicas das amostras de resíduo fresco
pós-tratamento mecânico e resíduo estabilizado por meio de tratamento mecânico
biológico.
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KÖLSCH (1996) obteve por meio de ensaios de tração realizados em
um equipamento de grande porte valores de ângulo de tensão à tração de ] = 14q para
amostras de resíduos degradados (estabilizados) e ] = 35q para amostras de resíduos
frescos sem qualquer tipo de pré-tratamento. FUCALLE (2005), por meio de
correlações experimentais obteve valores de ângulo de tensão à tração de ] = 13q para
amostras de resíduos pré-tratados mecânica e biologicamente e ] = 19q para a mesma
amostra de resíduo, porém com adição de fibras. A Recomendação Técnica Alemã
GDA E 2-35 conforme DGGT (1994) aponta para valores entre ] = 10q a 14q para
resíduos resultantes de pré-tratamento mecânico biológico e ] = 20q a 35q para resíduos
não tratados.

Assim, os valores encontrados nesta pesquisa para a amostra de
resíduo fresco (ou não tratados) encontram-se ligeiramente abaixo do relatado por
KÖLSCH (1996). Tal redução pode ser explicada por tratar-se de um resíduo tratado
mecanicamente onde o tamanho das partículas e o percentual de fibras são menores dos
encontrados em um resíduo fresco in natura. Em comparação com a GDA E 2-35
segundo DDGT (1994), os resultados encontram-se dentro da faixa sugerida.

4.2.5.

Considerações finais sobre os ensaios de resistência ao cisalhamento

Na Tabela 4.44 está apresentado o resumo final dos parâmetros de
resistência ao cisalhamento obtidos com os ensaios executados nas diferentes amostras
ensaiadas de resíduos frescos e pré-tratados mecânica e biologicamente.
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Tabela 4.44 – Resumo final dos parâmetros de resistência ao cisalhamento das
diferentes amostras ensaiadas.
Amostra

c’
(kN/m²)

I’
(°)

Zmax
(kN/m²)

]
(°)

Resíduo fresco pós-tratamento
mecânico (TM), composição
original.

34,7

36,3

115,7

20,4

Resíduo fresco pós-tratamento
mecânico (TM), composição
alterada (sem o grupo de
substância plástico filme).

21,8

34,2

38,7

6,2

Resíduo estabilizado TMB,
composição original.

38,7

44,8

106,3

17,8

Resíduo estabilizado TMB,
composição alterada (sem o
grupo de substância plástico
filme).

28,0

43,9

38,8

5,5

Observa-se pelos resultados finais compilados na Tabela 4.44 que os
parâmetros de resistência ao cisalhamento para as amostras de resíduos estabilizados
(TMB), em ambos os casos, atingiram valores mais elevados do que as amostras de
resíduos frescos (TM). Porém, situação oposta ocorreu com a parcela de resistência
devido ao reforço dos componentes fibrosos (ângulo de tensão à tração) onde os valores
mais elevados foram encontrados para as amostras de resíduos frescos. As amostras de
resíduos pré-tratados apresentam maior homogeneidade em sua estrutura e com isso, o
desenvolvimento da parcela de atrito mostra-se mais acentuada. Já para os resíduos
frescos, os componentes fibrosos estão presentes em maiores percentuais, com melhor
integridade física e geralmente em maiores comprimentos de peças, levando a valores
mais elevados de reforço.
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Em uma análise dos resultados encontrados com as amostras de
resíduos com composição alterada, observa-se claramente a redução da parcela de
reforço, obviamente afetada pela ausência do principal componente fibroso (plástico
filme).

Com a realização dos ensaios de cisalhamento direto e caixa de tração
nesta pesquisa, fez-se possível à determinação de envoltórias de resistência ao
cisalhamento de amostras de resíduos sólidos urbanos contemplando as duas
propriedades regentes – atrito, proveniente dos componentes granulares e tração,
advindo dos componentes fibrosos.

Análises de estabilidade de taludes de resíduos sólidos podem ser
realizadas com a inclusão da capacidade de reforço dos componentes fibrosos por meio
da modificação dos métodos tradicionais utilizados na mecânica dos solos. As forças de
tração advindas das fibras podem ser incorporadas na análise de estabilidade de talude
por meio da modificação de métodos usuais como o método de fatias segundo BISHOP.
Assim, o critério de ruptura para o cálculo da força de cisalhamento na fatia deve ser
adicionado do termo coesão das fibras, obtido por meio da determinação do ângulo de
tensão à tração.
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CAPÍTULO 05 – CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA
FUTURAS PESQUISAS

5.1. CONCLUSÕES

5.1.1. Ensaios de caracterização dos resíduos
Em relação à distribuição dos grupos de substâncias das amostras de
resíduos utilizadas nesta pesquisa foi observada uma composição com predominância
de materiais finos, típicos de resíduos pré-tratados. Para as amostras de resíduos frescos
pós-tratamento mecânico, o grupo de substância predominante deu-se nos materiais
mistos com tamanho de partícula variando entre 8 a 20 mm (41%). Para as amostras de
resíduos estabilizados por meio de tratamento mecânico biológico o grupo de substância
de maior representatividade deu-se também nos materiais mistos, porém, com tamanho
de partículas menores, < 8 mm com percentuais acima de 60%. Em um comparativo
entre as amostras de resíduos pré-tratados com uma amostra in natura observou-se a
redução percentual do grupo de substância papel/papelão de 14% (in natura) para 3%
(pós-tratamento mecânico - TM) e 1% (pós-tratamento mecânico-biológico- TMB) e a
eliminação do grupo dos metais. Para os componentes fibrosos, aqui representados pelo
grupo de substância plástico filme, uma ligeira redução de 8% (pós-tratamento
mecânico) para 6% (pós-tratamento mecânico-biológico) foi verificada. Na amostra in
natura o percentual encontrado foi de 12%.
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Quanto à granulometria das amostras de resíduos pré-tratados
estudadas nesta pesquisa foram obtidos elevados percentuais de materiais finos. Por
consequência, estas amostras possuem uma estrutura mais homogênea quando
comparadas a resíduos sólidos in natura o que leva a maiores valores de peso específico
quando dispostos em corpos de aterros sanitários.

Os

resultados

da

classificação

morfológica

mostraram

uma

predominância de dimensão Dim 0 (67%, 79% e 81%) para as amostras de resíduos prétratados enquanto que, para a amostra de resíduo in natura, o percentual de Dim 0 foi de
31%. Para as dimensões Dim 1+2, indicador utilizado para avaliar a influência do
reforço dos materiais fibrosos nas propriedades de resistência ao cisalhamento de
resíduos, os resultados encontrados para as amostras de resíduos pré-tratados variaram
entre 23% (TM) a 11% (TMB). Para a amostra de resíduo in natura foi obtido o
resultado de Dim 1+2 de 27%. A redução do percentual dos componentes fibrosos
representados pela Dim 1+2 mostra a influência do pré-tratamento no comportamento
mecânico dos resíduos sólidos. Com o decréscimo do percentual dos componentes
fibrosos espera-se uma diminuição da resistência ao cisalhamento deste material pela
redução da propriedade de reforço.

5.1.2. Ensaio de compactação
Nos ensaios de compactação realizados com as amostras de resíduos
pré-tratados foram encontrados valores de peso específico seco de 5,80 kN/m³ (resíduo
fresco TM – composição original) com umidade ótima de 36 % (BU) e 6,60 kN/m³ com
umidade ótima de 35,50 % (BU) para a amostra de resíduo fresco TM com composição
alterada (sem o grupo de substância plástico filme). Para as amostras de resíduos
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estabilizados TMB foram obtidos os valores de peso específico seco de 9,20 kN/m³
(composição original) e 9,90 kN/m³ (composição alterada) com umidade ótima variando
de 33 a 36% (BU) respectivamente. A elevação do valor do peso específico seco entre
as amostras ensaiadas (resíduos frescos e estabilizados) com composição original para a
composição alterada deu-se obviamente pela ausência, ou substancial redução do grupo
de substância plástico filme que possui como principal característica ser composto por
materiais leves, elásticos, volumosos e de alta compressibilidade.

Em relação grau de degradabilidade das amostras estudadas (teor de
orgânicos) observou-se que o peso específico seco encontrado na curva de compactação
do resíduo fresco TM (5,80 kN/m³) foi menor que o valor encontrado para na amostra
de resíduo estabilizado TMB (9,20 kN/m³). Com a estabilização da matéria orgânica, as
partículas componentes dos resíduos reduzem de tamanho, ou seja, apresentam uma
granulometria mais fina e homogênea quando comparadas a amostras de resíduos
frescos. A redução do tamanho das partículas e a homogeneidade da massa de resíduo
induzem a um ganho em peso específico.

Analisando-se o tipo de tratamento biológico aplicado observou-se
com os resultados que no método de tratamento aeróbio (CTR Northeim) o peso
específico seco alcançado foi de 9,20 kN/m³, enquanto que no tratamento biológico
anaeróbio (CTR Hannover), para as mesmas condições o valor do peso específico seco
encontrado foi de 9,00 kN/m³. Este resultado evidencia a melhor eficiência em
degradação da matéria orgânica pelo método de tratamento biológico aeróbio.
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Uma aplicação dos resultados encontrados de peso específico seco dáse na fase de projeto e operação de aterros sanitários. Observa-se que com a retirada do
grupo de substância plástico filme da composição da amostra, possível por meio de
incentivos a programas de coleta seletiva e reciclagem, os resultados encontrados de
peso específico seco sofreram uma redução de aproximadamente 13% (amostra de
resíduo fresco TM) e 8% (resíduo estabilizado TMB). O peso específico é um fator de
grande influência nos cálculos de estabilidade e na operação de aterros sanitários.

5.1.3. Ensaio de cisalhamento direto
Com a realização dos ensaios de cisalhamento direto fez-se possível à
determinação dos parâmetros de resistência ao cisalhamento (coesão e ângulo interno de
atrito) nas diversas amostras de resíduos pré-tratados estudadas nesta pesquisa.

As curvas de resistência x deslocamento horizontal para as diferentes
configurações de amostras ensaiadas nesta pesquisa apresentaram, em um modo geral, a
ausência de um nítido ponto de ruptura. Este comportamento é comumente encontrado
em curvas de resistência de materiais que possuem componentes fibrosos (reforço) em
sua composição, como no caso dos resíduos sólidos urbanos.

Observou-se que, para todas as amostras ensaiadas, as curvas de
resistência tendem a crescerem além do limite de deslocamento horizontal do
equipamento utilizado (60 mm), que representa um deslocamento de 20% do
comprimento das amostras. O comportamento mecânico de materiais reforçados (como
os resíduos sólidos) sofre influência da resistência à tração dos componentes fibrosos.
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Para a ativação destes componentes fibrosos faz-se necessário à mobilização de grandes
deslocamentos horizontais o que pode explicar a tendência de crescimento das curvas de
resistência experimentadas nesta pesquisa. Para casos como estes, onde o pico de tensão
não foi definido (ausência de um ponto de ruptura), os parâmetros de resistência devem
ser definidos com base em critérios de deformação.

Nas curvas de resistência, para os níveis mais altos de carga normal
(200 e 300 kN/m²), a ativação dos componentes fibrosos foi mais evidente, conforme
valores encontrados de resistência ao cisalhamento. Como a mobilização dos
componentes fibrosos sofre influência da carga normal aplicada, observou-se que nos
mais elevados níveis de tensão normal à ancoragem destes componentes apresentaram
melhores desempenhos e, por conseguinte, um ganho de resistência ao cisalhamento
devido ao reforço.

Observou-se com os resultados que o parâmetro coesão é amplamente
influenciado pela variação das configurações das amostras. Para o mesmo tipo de
resíduo, variando-se características como grau de tratamento biológico, composição e
energia de compactação, o valor da coesão decresceu de 38 kN/m² para 24 kN/m²
(resíduo fresco TM ) ou seja, uma redução de 37%. O mesmo ocorreu para as amostras
de resíduos estabilizados TMB com uma redução do valor da coesão de 34 kN/m² para
16 kN/m², variando-se as mesmas características descritas acima. Verificou-se assim a
influência da propriedade de reforço (coesão das fibras) no parâmetro coesão onde,
principalmente com a retirada dos componentes fibrosos da composição da amostra
(grupo de substância plástico filme) os valores sofreram reduções significativas.
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Quanto à mobilização do parâmetro ângulo interno de atrito, o mesmo
manteve-se em uma estreita faixa de variação sendo pouco influenciado pela variação
das configurações das amostras no que tange a composição e energia de compactação.
Porém, variando-se o grau de tratamento biológico da amostra foram obtidos valores
mais elevados do ângulo interno de atrito em função da maior homogeneidade do
material e, consequentemente, maior interação entre as partículas. Observou-se uma
elevação em aproximadamente 20% do valor do parâmetro ângulo de atrito com o
tratamento mecânico biológico da amostra.

5.1.4. Ensaio de tração
Por meio da realização dos ensaios de tração foi possível a
determinação do componente de reforço (forças de tração ou coesão das fibras) da
resistência ao cisalhamento das diversas amostras de resíduos sólidos utilizadas nesta
pesquisa. O resultado encontrado no ensaio de tração foi o ângulo de tensão à tração que
expressa à relação linear entre a tensão de tração nas fibras e a tensão normal aplicada
que, por sua vez, quantifica o reforço na resistência ao cisalhamento.

Conforme procedimento de ensaio foi observado que o ângulo de
tensão à tração sofre influência da composição da amostra e do estado do resíduo
(tratado ou não tratado).

Com relação ao percentual de componentes fibrosos presente na
amostra observou-se que, independente do estado do resíduo, o acréscimo de fibras na
composição do resíduo levou a um aumento do ângulo de tensão à tração.
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Consequentemente, uma maior contribuição de reforço na resistência ao cisalhamento
da amostra foi observada nas amostras com maior percentual de componentes fibrosos.
O aumento na composição da amostra de resíduo em 5% de componentes fibrosos
elevou o ângulo de tensão à tração em 15% na amostra de resíduo fresco e em 10% na
amostra de resíduo estabilizado. Por outro lado, a retirada dos componentes fibrosos da
composição das amostras de resíduo levou a uma redução do ângulo de tensão à tração
de 20q para 6q na amostra de resíduo fresco e de 18q para os mesmos 6q na amostra de
resíduo estabilizado. Com a retirada das fibras, a contribuição do reforço dos
componentes fibrosos na resistência ao cisalhamento da amostra é praticamente
insignificante. Por outro lado, o acréscimo de fibras na composição da amostra de
resíduo eleva a contribuição de reforço na resistência ao cisalhamento, porém, mantêmse dependente da tensão normal aplicada.

Nos ensaios de tração realizados com amostras de resíduos em
diferentes estado de tratamento observou-se que, os maiores valores do ângulo de tensão
à tração foram obtidos com as amostras de resíduos frescos pós-tratamento mecânico.
Este resultado pode ser explicado pelo maior percentual de componentes fibrosos, pela
integridade física destes componentes como também pelo tamanho das fibras presentes
nas amostras de resíduos frescos quando comparadas às amostras de resíduos
estabilizados.

5.1.5. Considerações finais
As amostras de resíduos sólidos utilizadas nesta pesquisa enquadramse dentro das características dos resíduos pré-tratados apresentadas na literatura em
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relação à distribuição dos grupos de substância (composição gravimétrica),
granulometria, classificação morfológica, teor de sólidos voláteis entre outros.

Observou-se que, com a retirada do grupo de substância plástico filme
da composição das amostras, o valor do peso específico do resíduo sofre um acréscimo,
independente do seu estado de tratamento. Assim, elementos estruturais (base, sistema
de drenagem) de um aterro sanitário constituído por resíduos pré-tratados devem ser
dimensionados para suportarem tal acréscimo de carga em função do maior peso
específico do material disposto. Atividades como a reciclagem devem ser levadas em
consideração quando do dimensionamento de aterros, pela possibilidade de aumento do
peso específico da massa de resíduo. Menores esforços de compactação também são
esperados na operação de aterros sanitários compostos por resíduos pré-tratados em
função da redução dos componentes leves (plásticos, papel/papelão) presentes nos
resíduos.

Os ensaios de resistência realizados nesta pesquisa mostraram a
viabilidade da execução de testes separados para a determinação das duas parcelas
componentes da resistência ao cisalhamento, ou seja, ensaio de cisalhamento direto para
determinação da parcela de atrito e ensaio de tração para determinação do reforço. Nos
resíduos frescos ou sem tratamento, a propriedade de reforço mostra-se mais
significativa do que nos resíduos estabilizados, fato esse evidenciado pelos maiores
valores obtidos do parâmetro ângulo de tensão à tração. KÖLSCH (1996) encontrou o
valor de 225 kN/m² para a parcela de reforço na resistência ao cisalhamento (coesão das
fibras ou aparente) em uma amostra de resíduo fresco submetido a uma tensão normal
de 300 kN/m². Nesta pesquisa foram encontrados os valores de coesão das fibras de 115
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kN/m² (amostra de resíduo fresco pós-tratamento mecânico) e 106 kN/m² (amostra de
resíduo estabilizado) o que evidencia a redução do valor da propriedade de reforço em
amostras de resíduos pré-tratados. Em ambas as amostras de resíduos sem o grupo de
substância plástico filme, o valor da coesão das fibras encontrado foi de 38 kN/m² o que
evidencia o decréscimo de resistência com a redução dos componentes fibrosos.

Em diversos aterros de resíduos compostos por materiais sem prévio
tratamento, taludes íngremes e estáveis ao longo do tempo podem ser encontrados,
evidenciando-se assim a influência da propriedade de reforço na resistência ao
cisalhamento. Aterros de resíduos formados por materiais pré-tratados tendem a
possuírem taludes com inclinações mais conservativas haja vista que a contribuição da
propriedade de reforço é menos significativa.

5.2. SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS

Desenvolvimento de equipamentos para estudos dos parâmetros de
resistência (caixa de cisalhamento direto, célula triaxial e caixa de tração) em dimensões
compatíveis para realização de testes com resíduos sólidos urbanos sem pré-tratamento.

Estudos para verificação da influência do teor de umidade dos
resíduos sólidos urbanos nos parâmetros de resistência (parcela de atrito e reforço)
avaliando-se o efeito da poro-pressão.
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Comparação entre resultados obtidos para os parâmetros de resistência
obtidos por meio de ensaios de cisalhamento direto e triaxiais.

Aplicação dos resultados dos parâmetros de resistência em análises de
estabilidade de taludes de aterros sanitários levando-se em consideração a parcela de
atrito (coesão e ângulo interno de atrito) e reforço (coesão das fibras).

Desenvolvimento de equipamento para a realização de ensaios para a
determinação do coeficiente de repouso k0 em amostras de resíduos sólidos urbanos.
Com o conhecimento desta correlação, ensaios de resistência ao cisalhamento realizados
em células triaxias podem incorporar o efeito da anisotropia comum a corpos de aterros
sanitários.

Desenvolvimento de equipamento para a realização de ensaios para
determinação da porosidade de amostras de resíduos sólidos urbanos utilizando-se dos
conceitos de equipamentos utilizados na mecânica dos solos como picnômetros de água
e ar.
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RESUMO
Atualmente, a estabilidade de aterros sanitários de RSU tornou-se um dos mais importantes
tópicos de estudo da área de geotecnia ambiental. Para uma apropriada análise de estabilidade,
os parâmetros de resistência dos RSU devem ser bem definidos a fim de representar seu
verdadeiro comportamento mecânico. A resistência mecânica dos RSU é determinada por duas
componentes distintas: atrito (partículas granulares) e coesão das fibras. Em relação à coesão
das fibras, esta é originada de um grande grupo de substâncias (materiais fibrosos) como
papel/papelão, plástico mole, plástico duro e madeira. Por causa da alta concentração
volumétrica do material plástico mole na composição mundial de RSU e conseguinte, sua
influência nos parâmetros de resistência, este material foi escolhido como objeto de estudo deste
trabalho.
ABSTRACT
Nowadays, the stability of MSW landfills has become one of the most challenging topics in
geotechnical engineering. For an appropriate analysis of stability, the shear strength parameters
of MSW should be well defined in order to a more realistic assessment of its mechanical
behaviour. As it is well known, the strength behaviour of the municipal solid waste is
determined by two distinct shear strength components: friction (between the granular particles)
and fibrous cohesion (fibres and foils matter) due to tensile forces in the reinforcing
components. Concerning the fibrous cohesion, typically it consists of a wide group of
substances: paper/cardboard, soft plastic, hard plastic and wood. Due to the higher volumetric
concentration of soft plastic matter in the world-wide MSW composition, the influence of this
concerning the shear strength parameters was chosen to be studied in this work.
INTRODUÇÃO
Atualmente, a estabilidade de aterros sanitários de RSU tornou-se um dos mais importantes
tópicos de estudo da área de geotecnia ambiental. Paralelo a isso, para uma apropriada análise
de estabilidade, os parâmetros de resistência dos RSU devem ser bem definidos a fim de
representar seu verdadeiro comportamento mecânico. Segundo Kölsch (1993) análises de
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estabilidade de aterros de RSU usando métodos da mecânica dos solos podem incorrer em
resultados equivocados devido à diferença entre as propriedades mecânicas dos solos e RSU.
Como é de conhecimento, a resistência mecânica dos RSU é determinada por duas componentes
distintas: atrito (partículas granulares) e coesão das fibras. Em relação à coesão das fibras, esta é
originada de um grande grupo de substâncias (materiais fibrosos) como papel/papelão, plástico
mole, plástico duro e madeira (Bauer et al. 2007). Porém, cada um destes materiais possuem
diferentes propriedades físicas e mecânicas. Em outras palavras, cada um dos tipos de
substância afetam o reforço em diferentes maneiras.
Por causa da alta concentração volumétrica do material plástico mole na composição mundial de
RSU e conseguinte, sua influência nas propriedades mecânicas (parâmetros de resistência), este
material foi escolhido como objeto de estudo deste trabalho. Plástico mole é uma película
plástica normalmente usada como sacolas de supermercados, sacos de lixo, embalagens de leite,
proteção de alimentos na geladeira ou microondas. O material constitui 42,5% das embalagens
plásticas em geral nos Estados Unidos. No Brasil, por exemplo, o percentual em peso de
plástico mole na composição dos RSU pode atingir valores maiores que 30%.
Desta forma, o principal objetivo deste trabalho é a investigação da influência do material
plástico mole nos parâmetros de resistência dos RSU (ângulo de atrito e coesão) por meio de
ensaios de cisalhamento direto.
MATERIAIS E MÉTODOS
Resíduo sólido urbano (RSU)
As amostras do RSU utilizadas nesta pesquisa foram obtidas no aterro sanitário de
Blankenhagen, localizado no distrito de Northeim, Alemanha. Trata-se de um resíduo prétratado mecânica e biologicamente (MBT) com tamanho máximo de partícula de 60 mm devido
ao tratamento mecânico.
As amostras foram retiradas de uma leira no final do período de estabilização biológica (leiras
estáticas aeradas). Aproximadamente 300 kg do resíduo foram coletados, armazenados em
contêineres plásticos e levados para o laboratório do Instituto Leichtweiss, departamento de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos, da Universidade Técnica de Braunschweig, Alemanha.
Ensaios de caracterização do RSU
Os ensaios de caracterização do RSU foram realizados seguindo as recomendações técnicas
alemã apresentada no documento “Geotecnia de Aterros e Áreas Contaminadas” editado pela
Sociedade Alemã para Geotecnia (GDA Empfehlungen 1997 e DGGT 1994). Esta
recomendação possibilita a definição das propriedades dos RSU que são relevantes para o
estudo da resistência deste material. Desta forma a caracterização do RSU é feita conforme os
tópicos listados a seguir.
Distribuição dos grupos de substâncias
A distribuição dos grupos de substâncias consiste na separação das amostras de RSU conforme
definido na recomendação técnica alemã GDA E 1-7 DGGT (1994). Estes são escolhidos de tal
maneira que cada grupo de substâncias apresente características de materiais similares com
referência ao comportamento mecânico e estabilidade bioquímica.
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Em acordo com o procedimento apresentado por Borgatto (2007), foram estabelecidos 10
grupos de substâncias: peças grandes - substâncias de grande porte compostas por diversos
componentes como móveis, colchões, etc.; papel/papelão - substâncias residuais compostas
basicamente de papel ou fibras semelhantes ao papel, como papelão, embalagens de papel,
impressos, tapetes, fraldas, etc.; plásticos macios - despejos que se componham basicamente de
substâncias sintéticas macias ou cujas características sejam dominadas por tais substâncias,
como embalagens plásticas macias, lâminas, têxteis, borracha macia, couro macio, etc.;
plásticos duros - despejos que se componham basicamente de substâncias sintéticas duras, como
embalagens plásticas rígidas, copos de iogurte, garrafa PET, plásticos rígidos, couro duro,
borracha rígida, etc.; metais - ferrosos e não ferrosos; minerais - despejos que se componham
basicamente de substâncias minerais ou que apresentem um comportamento mecânico ou
biológico similar (inertes) como vidro, cerâmica, solo, etc.; madeira e material orgânico despejos que sejam de origem natural, orgânica, vegetais e aparas de capim, plantas, folhas
secas, etc.
A especificação das frações de um grupo de substância foi realizada em porcentagem de peso
em relação à massa total úmida.
Classificação morfológica
A classificação morfológica dos RSU foi realizada baseada na recomendação técnica alemã
GDA E 1-7 DGGT (1994) tendo como intuito classificar os resíduos quanto a sua forma e
medida no tocante às características relevantes para a mecânica dos resíduos. Cada grupo de
substância foi submetido a esta descrição geométrica considerando-se as dimensões abaixo
estabelecidas:
x

DIM 0: Grão (nenhum comprimento);

x

DIM 1: Fibra (um lado significativo comparado aos outros lados);

x

DIM 2: Folha (dois lados significativos comparados ao terceiro lado);

x

DIM 3: Volume (três lados significativos).

A classificação morfológica foi realizada por meio da separação manual do resíduo. A fração de
uma determinada dimensão foi feita com base no seu peso total em termos de substância seca.
Ensaio de compactação
Os ensaios de compactação foram executados baseados na norma técnica alemã DIN 18127
(1997). Para os ensaios em amostras de RSU foi utilizando um cilindro de compactação de
grande porte (Ø = 250 mm) apropriado para ensaios com amostra de RSU.
Aproximadamente foram utilizados 12 kg de amostra de RSU (peso úmido) sendo os corpos de
prova utilizados uma única vez a fim de evitar uma superestimação do peso específico do
material. Para cada ensaio foram realizadas ao menos cinco determinações de pontos na curva
de compactação em diferentes teores de umidade. Desta forma, o peso específico seco das
amostras, como preconizado na norma técnica, foi determinado em termos de base úmida do
material.
Foram realizados ensaios de compactação com amostras de RSU em sua composição original e
também, com amostras onde o grupo de substância plástico mole foi totalmente retirado.
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Ensaio de cisalhamento direto
Para o estudo da resistência ao cisalhamento do resíduo em análise nesta pesquisa foram
realizados ensaios de cisalhamento direto. Para isso utilizou-se um equipamento de média escala
desenvolvido no departamento de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, da Universidade Técnica
de Braunschweig, Alemanha para realização de testes em resíduos com dimensão de partícula
máxima de 60 mm.
O equipamento de cisalhamento direto possui as dimensões 300 x 300 x 150 mm (comprimento
x largura x altura total). É composto por duas caixas metálicas sobrepostas: caixa inferior com
altura de 60 mm e a superior com altura de 90 mm. A força vertical é aplicada por meio de um
cilindro hidráulico localizado acima da caixa metálica (receptáculo da amostra) com capacidade
máxima de aplicação de tensão de 1000 kN/m2. A força cisalhante é medida por meio de uma
célula de carga com capacidade máxima de 500 KN. Os deslocamentos, tanto horizontais
quantos verticais são medidos e armazenados por meio de um conjunto de extensômetros
automáticos acoplados a um sistema de aquisição automática de dados, Datenlogger. A Figura 1
apresenta o equipamento de cisalhamento direto de média escala.
Para cada ensaio foram necessários aproximadamente 14 kg de resíduo (peso úmido) com
utilização de uma única vez. As amostras foram colocadas dentro do receptáculo e compactadas
com a ajuda de um martelo de compactação tipo Proctor (15 kg) em três camadas até atingirem
a altura final desejada. Antes de serem executados os ensaios de cisalhamento direto as amostras
de RSU foram deixadas por um período de 48 horas em fase de adensamento tendo os recalques
medidos pelos extensômetros. Após o término do adensamento as amostras foram ensaiadas a
velocidade de cisalhamento constante de 0,05 mm/min. A fim de se investigar a influência do
material plástico mole na resistência ao cisalhamento dos RSU foram conduzidos ensaios com
amostras do RSU nas seguintes configurações:
x

Amostra do RSU com composição original e compactado no peso específico seco
máximo determinado pelo ensaio de compactação: Amostra A;

x

Amostra do RSU com composição alterada (sem o grupo de substância plástico mole) e
compactado no peso específico seco máximo determinado pelo ensaio de compactação:
Amostra B;

O Quadro 1 apresenta um resumo dos ensaios realizados.
Quadro 1- Ensaios de Cisalhamento Direto
Amostra

Tensão Normal (kN/m2)

Quantidade de Ensaios

A

25 / 50 / 100 / 200 / 300

5

B

25 / 50 / 100 / 200 / 300

5
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Figura 1 – Equipamento de cisalhamento direto
RESULTADOS
3.1. Ensaios de caracterização do RSU
3.1.1. Distribuição dos grupos de substâncias
A distribuição segundo os grupos de substâncias dos RSU foi realizada a partir dos
procedimentos especificados no item 2.2.2. A Figura 2 apresenta os resultados obtidos com a
distribuição dos grupos de substâncias das amostras de RSU em estudo.
Os resultados encontrados são típicos de um resíduo pré-tratado mecânica e biologicamente com
predominância de material com tamanho de partícula inferior a 40 mm, representando 83% em
peso da amostra. Em seguida, com 6% temos o grupo de substância plástico mole,
representando aqui o material de reforço.
3.1.2. Classificação morfológica
A classificação morfológica dos RSU em estudo está apresentada na Figura 3. A parcela
considerada como material de reforço, dimensões DIM 1 e DIM 2 totalizam 14% em peso em
termos de substância seca.
3.2. Ensaio de compactação
O peso específico máximo, úmido e seco, está apresentado no Quadro 2. A Figura 4 apresenta a
curva de compactação das amostras de RSU pré-tratados em sua composição original e também,
em sua composição alterada (sem o grupo de substância plástico mole).
Quadro 2- Resultados do ensaio de compactação
Amostra

Teor de Umidade
(%)

P. Específico Seco
(kN/m3)

P. Específico Úmido
(kN/m3)

A

34,00

9,20

14,10

B

33,00

9,90

14,80

250

Fracao < 8mm

59%

Fracao 40 - 8mm

24%

Mineral

3%

Madeira

4%

Metal

0%

Plástico Duro

3%

Plástico Mole

6%

Papel / Papelao

1%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Figura 2 – Distribuição dos grupos de substâncias – RSU após pré-tratamento mecânico
biológico
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79%
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DIM 3
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Figura 3 – Classificação morfológica – RSU após pré-tratamento mecânico biológico
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Figura 4 – Curva de compactação das amostras A e B.

3.3. Ensaio de cisalhamento direto
Os resultados obtidos no estudo da resistência ao cisalhamento em ensaios de cisalhamento
direto de média escala (30 x 30 cm) em termos da curva de tensão cisalhante vs. deformação
horizontal, para as amostras A e B, estão apresentados na Figura 5. Observa-se que a
mobilização da tensão cisalhante com o aumento da deformação horizontal atinge valores
maiores na amostra A (composição original) quando comparada a amostra B (composição
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alterada – sem o grupo de substância plástico mole), para todos os níveis de tensão vertical. Este
comportamento evidencia a influência do grupo plástico mole na resistência dos RSU,
principalmente na região de maior deformação horizontal, onde a componente de reforço é
mobilizada.
Assumindo o critério de ruptura de Mohr-Coulomb, a Figura 6 apresenta a mobilização dos
parâmetros de resistência ao cisalhamento, coesão e ângulo interno de atrito, com a deformação
horizontal, em ensaios de cisalhamento direto. Os resultados mostram que o grupo de substância
plástico mole tem maior influência no parâmetro coesão.
A Figura 7 apresenta as envoltórias de resistência segundo o critério de ruptura de MohrCoulomb para as amostras A e B. Como já apresentado anteriormente, a retirada do grupo de
substância plástico mole causou uma redução dos parâmetros de resistência ao cisalhamento.

Tensao Cisalhante

2
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400,00
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200 kN/m2
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0,00
0
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---- Composição Original (Amostra A) ---- Composição Alterada (Amostra B)
Figura 5 – Curva tensão cisalhante versus deformação horizontal para as amostras A e B.
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Figura 6 – Mobilização dos parâmetros de resistência ao cisalhamento nas amostras A e B.
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Figura 7 – Envoltórias de resistência para as amostras A e B.

CONCLUSÕES
De acordo com os resultados apresentados o grupo de substância plástico mole (embalagens
plásticas macias, lâminas, têxteis, borracha macia, couro macio, etc.) representando 6% do peso
total das amostras aqui estudada, influencia a mobilização dos parâmetros de resistência dos
RSU em ensaios de cisalhamento direto, mais evidenciado no parâmetro coesão para altos
níveis de deformação. O parâmetro coesão apresentou uma redução de aproximadamente 17%
entre a amostra com composição original (Amostra A) e a amostra com composição alterada –
sem o grupo de substância plástico mole (Amostra B). Já o parâmetro ângulo interno de atrito
apresentou uma redução menos significativa, na ordem de 2%. Estes resultados vêm enfatizar
que a resistência mecânica dos RSU é determinada por duas componentes, atrito (partículas
granulares) e coesão das fibras. Com a retirada do grupo de substância mais representativo dos
materiais fibrosos, o parâmetro coesão sofreu maior influência.
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Também, ficou evidenciada por meio dos ensaios de compactação, a influência do grupo de
substância plástico mole, causando uma redução do peso específico na ordem de 8% entre as
amostra A e B. Vale lembrar que o peso específico é um fator de grande influência nos cálculos
de estabilidade e na operação de aterros de RSU devido à dificuldade de compactação em
campo e a influência deste na estabilidade geral dos aterros.
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ANEXO 02

Ensaio para determinação de porosidade de RSU

Durante as investigações dos parâmetros geomecânicos anteriormente
detalhados onde foram ensaiadas amostras de RSU com diferentes características,
observou-se a possibilidade de obterem-se correlações entre variação de densidade x
índice de vazios relativos à influência do teor de umidade, composição dos resíduos,
grau de compactação e idade (diretamente ligado ao teor de orgânicos).

Assim, com o conceito de equipamentos utilizados na mecânica dos solos
para determinação da porosidade (picnômetros), foram adaptados e desenvolvidos pelo
autor nos laboratórios da Technische Universität Braunschweig – LWI, dispositivos
para determinação da porosidade de amostras de RSU. O autor trabalhou em duas
vertentes de equipamentos: uma tratou-se do desenvolvimento de picnômetros em
várias escalas de tamanho (utilizando água ou ar) para ensaios em resíduos provenientes
de TMB e resíduos frescos; a segunda trata-se de uma adaptação do equipamento
utilizado nos ensaio de adensamento para medição da porosidade em cada estágio de
pressão.

A determinação da porosidade fornece elementos importantes para a
compreensão e o estudo do comportamento mecânico dos RSU. A porosidade tem
relações diretas com o processo de adensamento, grau de compactação e permeabilidade
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da massa de resíduo, parâmetros importantes de conhecimento para o dimensionamento
e operação de aterros de resíduos sólidos urbanos.

Assim como os solos, os resíduos são compostos por três fases: fase sólida
(minerais e orgânicos), fase líquida (água, chorume) e fase gasosa (mistura de diversos
gases). Nos ensaios com a utilização de picnômetros é possível determinar-se, por meio
de correlações, a fase gasosa dos resíduos. Com o conhecimento desta e sabendo-se de
antemão o teor de umidade da amostra, tem-se a fase sólida. Assim sendo, várias
correlações podem ser feitas como curvas de variação da densidade x índice de vazios
em diferentes condições de umidade, composição, etc.

O picnômetro de ar consiste em um reservatório, com volume conhecido,
onde uma pressão pré-estabelecida é aplicada. Este reservatório de ar esta conectado a
um recipiente hermeticamente fechado contendo um volume conhecido de amostra de
RSU, mantido a pressão atmosférica. Por meio de um conjunto de válvulas, o recipiente
que contêm a amostra de resíduo é fechado. Ao mesmo tempo, a válvula que interliga o
reservatório de ar pressurizado com o recipiente de resíduo é aberta deixando o sistema
entrar em equilíbrio. Por meio de um medidor de pressão instalado no sistema, a pressão
de equilíbrio é medida e utilizada para calcular o volume de ar da amostra de resíduo. A
Figura 01 ilustra o princípio de funcionamento do picnômetro de ar. Para o cálculo do
volume de gás da amostra de resíduo é utilizada a Equação 1.1 da Lei de Boyle:

P0 (V1 + V2) = P1 V1 + P2 V2 …………………………………………..(1.1)
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Onde:
x

P0 = Pressão de equilíbrio no sistema

x

P1 = Pressão no reservatório de ar

x

V1 = Volume do reservatório de ar

x

P2 = Pressão no recipiente de resíduo

x

V2 = Volume de gás no recipiente do resíduo

Considerando a pressão no recipiente de resíduo, instantes antes do
fechamento da válvula igual à pressão atmosférica, a equação 1.1 pode ser reescrita da
seguinte maneira:

V2 = (P1 – P0) V1 / P0 …………………………………………………..(1.2)

Conhecendo-se a pressão aplicada no reservatório de ar (P1), o volume do
reservatório de ar (V1) e medindo a pressão de equilíbrio (P0) determina-se o volume de
ar do recipiente de resíduo (V2). Assim, temos a determinação do volume de gás contido
na amostra de resíduo sobre específicas condições de contorno (teor de umidade,
composição idade, etc.).
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Válvula
Compressor de Ar
Válvula
Válvula

Medidor de Pressão

RESERVATÓRIO
AR
Figura 01DE
- Princípio
de funcionamento do picnômetro de ar.
RECIPIENTE COM
AMOSTRA DE RESÍDUO

Figura 01 - Princípio de funcionamento do picnômetro de ar.

No picnômetro de água, o princípio de funcionamento é idêntico ao
picnômetro de ar. Porém, ao invés do reservatório de ar é utilizada uma coluna de água
no final do sistema. O compressor de ar é ligado ao recipiente que contêm a amostra de
resíduo. Por sua vez este recipiente está conectado a uma coluna de água com volume
conhecido. Por meio de um conjunto de válvulas o recipiente com o resíduo é submetida
a uma pressão conhecida. Após constância da pressão a válvula de alimentação do
compressor é fechada e o recipiente com a amostra é mantido pressurizado. No mesmo
instante a válvula que conecta o recipiente a coluna de água é aberta causando um
deslocamento de água por um extravasor. O volume de água deslocado é medido e por
meio da Equação 1.2 é calculado o volume de gás da amostra de resíduo. A Figura 02
ilustra o princípio de funcionamento do picnômetro de ar.
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Extravasor

Válvula

Medidor de Pressão
Compressor de Ar
Válvula
COLUNA
DE ÁGUA
RECIPIENTE COM
AMOSTRA DE RESÍDUO

Figura 02 - Princípio de funcionamento do picnômetro de água.

Nesta pesquisa foram utilizados dois picnômetros utilizados na mecânica
dos solos. Estes equipamentos foram utilizados para ensaios de amostras de resíduos
com tamanho máximo de partícula de 8 mm (fração fina). O primeiro possui um
receptáculo com diâmetro de 10 cm onde a amostra é armazenada. Neste, o princípio de
medição da porosidade segue a Equação 1.2 onde uma pressão de ar é armazenada em
uma câmera e posteriormente o conjunto receptáculo-câmera é posto em contato
medindo-se a pressão de equilíbrio. A Figura 03 ilustra os referido picnômetros e sua
aplicação.
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Figura 03 – Picnômetro de ar de pequeno porte

O segundo equipamento utilizado da mecânica dos solos para determinação
da porosidade de amostras de resíduos esta apresentado na Figura 04. Trata-se de um
picnômetro de mercúrio com receptáculo para amostra com diâmetro de 5 cm. A
determinação da porosidade da amostra é determinada por meio de curvas de calibração
específica do equipamento.

Dentre os picnômetros desenvolvidos durante a pesquisa, um utilizou o
princípio da coluna de água (picnômetro de água). As amostras foram colocadas num
cilindro metálico com diâmetro de 25 cm e altura de 30m. Uma tampa acrílica munida
de duas válvulas compõem o fechamento do recipiente de amostra. Por meio de tubos
plásticos o recipiente de amostra foi conectado à coluna de água. Os ensaios foram
conduzidos com aplicações de pressões na amostra de 0.5, 1.0 e 2.0 bar. Após
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constância da pressão no recipiente da amostra a válvula de conexão foi aberta e mediuse o deslocamento de água. Para este ensaio estabeleceu-se um tamanho máximo de
partícula de 60 mm. Com estes valores calculou-se o volume de ar das diferentes
amostras ensaiadas. A Figura 05 ilustra o equipamento.

Figura 04 – Picnômetro de mercúrio de pequeno porte

Foram desenvolvidos dois picnômetros utilizando o princípio de
reservatório de ar (picnômetro de ar). No primeiro, como no picnômetro de água
detalhado anteriormente, as amostras de RSU foram colocadas num cilindro metálico
com diâmetro de 25 cm e altura de 30m. Uma tampa acrílica munida de duas válvulas
compõem o fechamento do recipiente de amostra. Por meio de tubos plásticos o
recipiente de amostra foi conectado a um reservatório de ar ligado a um compressor. O
reservatório de ar com volume conhecido foi pressurizado às pressões de 0.5, 1.0 e 2.0
bar.
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Figura 05 – Picnômetro de água de médio porte.

Após constância da pressão no reservatório de ar a válvula de conexão entre
a conexão reservatório de ar-recipiente de amostra foi aberta e manteve-se o sistema em
contato até o equilíbrio da pressão. Por meio de um medidor de pressão determinou-se a
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pressão de equilíbrio e calculou-se o volume de gás da amostra de RSU. A Figura 06
ilustra o picnômetro de ar.

Figura 06 – Picnômetro de ar de médio porte.

Baseado no mesmo princípio acima descrito o autor desenvolveu um
picnômetro de ar de grande porte para ensaios de amostras de RSU in natura. Para isto
utilizou-se um tubo plástico com diâmetro de 45 cm e altura de 120 cm. Após
constância da pressão no reservatório de ar a válvula de conexão entre a conexão
reservatório de ar-recipiente de amostra foi aberta e manteve-se o sistema em contato
até o equilíbrio da pressão. Por meio de um medidor de pressão determinou-se a pressão
de equilíbrio e calculou-se o volume de gás da amostra de RSU. A Figura 07 ilustra o
picnômetro de ar de grande porte.
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Figura 07 – Picnômetro de ar de grande porte.

Com base nos conceitos do ensaio para determinação da porosidade o autor
trabalhou na adaptação do equipamento utilizado nos ensaios de adensamento para
realização de ensaios de porosidade durante os diferentes estágios de carregamento. O
princípio utilizado para determinação da porosidade durante o ensaio de adensamento
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foi o do picnômetro de ar. Por meio de uma adaptação na tampa superior do cilindro,
com a instalação de duas válvulas (entrada de ar pressurizado e medição da pressão) e a
instalação de um anel de borracha tipo o-ring para o vedamento do sistema. Desta forma
procederam-se os ensaios da mesma forma descrita nos ensaios de adensamento. Porém,
para cada novo estágio de carga o sistema de picnômetro de ar foi instalado e medido
determinada a porosidade. A medição da porosidade deu-se no início de cada estágio de
carga e no final. As Figuras 09 e 10 ilustram o ensaio de adensamento com medição de
porosidade.

Válvulas para ar pressurizado e medição
da pressão de equilíbrio.
Figura 09 – Picnômetro de ar adaptado ao equipamento de adensamento
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Válvula
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Medidor de Pressão

Compressor de ar
Válvula

Válvula

Reservatório de Ar

Cilindro de Ensaio de
Adensamento
(Amostra de RSU)

Figura 10 – Esquema do ensaio de adensamento com medição de porosidade
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ANEXO 03

Ensaio para determinação do coeficiente de empuxo no repouso K0
Tendo como objetivo avaliar o coeficiente de empuxo no repouso – K0 em
amostra de resíduos sólidos urbanos foi desenvolvido pelo autor um equipamento para
ensaios deste parâmetro. Os resultados deste ensaio forneceram correlações entre a
tensão vertical e a tensão horizontal no tempo. Assim, curvas de K0 foram traçadas
mostrando a relação x tempo.
Os ensaios para determinação do coeficiente de empuxo no repouso – K0
foram realizados por meio de uma adaptação do equipamento para ensaios de tração
(caixa de tração). Utilizando-se um dos lados da caixa metálica como estrutura e um dos
cilindros hidráulicos como sistema de aplicação de tensão normal foi possível a
realização dos ensaios. Para completar a adaptação foram utilizadas duas bolsas de
pressão (uma na base e outra na lateral da caixa metálica) ligadas a transdutores de
pressão e extensômetros para a medição de deslocamentos. Para a aquisição dos valores
de pressão nas bolsas, tensão normal aplicada e deslocamentos (verticais e horizontais),
foi utilizado um sistema de aquisição de dados automático.

A Figura 01 ilustra os detalhes do equipamento para determinação do
coeficiente de empuxo no repouso – K0 para amostras de resíduos em diferentes
composições, idade, teor de umidade e grau de compactação.
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Figura 01 – Equipamento para determinação do coeficiente de empuxo no repouso –
K0

Para a execução dos ensaios foram utilizadas as seguintes tensões normais:
carregamento – 50 KN/m², 100 KN/m², 200 KN/m² e 300 KN/m² no descarregamento
300 KN/m², 200 KN/m², 100 KN/m², 50 KN/m² e sem carregamento. Tanto no ciclo de
carregamento quanto no descarregamento as amostras foram submetidas a um período
medição de no mínimo 24 horas. Todas as amostras passaram por um ensaio para
determinação do teor de umidade antes e após o ensaio.
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Como citado anteriormente foram utilizadas na base e na lateral da caixa
metálica duas bolsa de pressão. Como apresentado na Figura 02 estas bolsas possuem a
dimensão de 30 x 30 cm (comprimento x largura) e são preenchidas com água.

Figura 02 – Detalhe das bolsas de pressão

A pressão é medida por um transdutor de pressão que mede a pressão
hidrostática proveniente da carga em que as bolsas estão submetidas. Estes transdutores
de pressão estão diretamente conectados a um sistema de aquisição de dados que foi
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previamente calibrado para converter a pressão hidrostática em tensão horizontal ou
vertical.

A Figura 03 ilustra os transdutores de pressão e o sistema de aquisição e
armazenamento de dados.

Figura 03 – Detalhe dos transdutores de pressão e do sistema de aquisição e
armazenamento de dados
No ciclo inicial de ensaios, a caixa metálica foi mantida fechada em todas as
suas faces laterais conforme ilustrado na Figura 01. Em uma fase posterior, os mesmos
ensaios foram conduzidos com uma das faces laterais da caixa aberta (face oposta à
bolsa de pressão). Em ambas as fases de ensaio foram acompanhadas e medidas os
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deslocamentos verticais e horizontais. A Figura 04 ilustra a medição de deslocamento
vertical e horizontal.

Figura 04 – Detalhe dos extensômetros para medição de deslocamentos verticais e
horizontais
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