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Capítulo 5 

ESTUDO DE COMPRESSIBILIDADE: 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O estudo de compressibilidade foi baseado nos controles e levantamentos topográficos 

realizados durante e após a construção do aterro experimental. Tais estudos envolveram a 

análise e verificação de desempenho de modelos de compressibilidade existentes na 

literatura, a concepção de um modelo reológico compósito para compressão de resíduos 

sólidos urbanos e o desenvolvimento de um programa computacional para previsão de 

recalques de aterros sanitários. O estudo completa-se com a avaliação e análise paramétrica 

das componentes do modelo proposto, assim como de outros aspectos e condicionantes 

envolvidos na previsão de recalques destes maciços. Descrevem- se na seqüência as diversas 

análises e resultados destes estudos. 

 

5.1 Avaliação de Modelos de Compressibilidade existentes na Literatura 

 
Diversas propostas para avaliação da compressibilidade dos resíduos sólidos urbanos 

têm sido apresentadas na literatura, conforme descrito no item 2.3. Nesta parte do estudo, 

nove propostas existentes foram utilizadas e comparadas, tendo por base o seu desempenho 

com os dados da monitoração do Aterro Sanitário Bandeirantes por um período de até três 

anos. Esta análise crítica teve por objetivo verificar as vantagens e limitações dos referidos 

métodos, possibilitando assim a obtenção de importantes subsídios para as etapas 

subseqüentes do estudo. 

 

5.1.1 Hipóteses e Análises Efetuadas 

 
Para a verificação de desempenho dos modelos existentes foram utilizados os dados de 

25 monumentos, sendo 8 placas de recalque (localizadas sob o aterro experimental) e 18 
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marcos superficiais (situados externamente ao experimento). A avaliação dos parâmetros de 

compressibilidade foi realizada através de análises de regressões múltiplas não lineares, 

utilizando o programa SIGMAPLOT, versão 6.0. As análises tiveram por base as 

formulações propostas para os modelos, os recalques observados nos pontos de controle 

(monumentos) selecionados e algumas características inerentes aos mesmos (altura da coluna 

de resíduos, tensões verticais atuantes, níveis internos de líquidos percolados, efeito da 

sobrecarga, etc). A determinação dos parâmetros dos modelos e a conseqüente previsão de 

recalques foi feita para diferentes séries de leituras, verificando assim, o desvio (D) obtido 

entre os valores calculados e observados, definido como: 
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onde: 

Di,j = desvio de recalques no tempo j, baseado nas leituras do período i, em %. 

∆Ηcalc (i,j) = recalque calculado no tempo j, baseado nas leituras do período i. 

∆Ηobs,j = recalque observado no tempo j. 

 
Algumas características e hipóteses de cálculo tiveram que ser inicialmente estabelecidas 

para realização das análises, incluindo: 

 

a) seqüência construtiva: o histórico de construção do sub-aterro AS-1 foi estabelecido, de 

forma simplificada, tendo por base as datas de início e término de suas 3 (três) principais 

fases construtivas (alteamento e expansão), conforme sintetizado na Tabela 5.1.1. 

 
Tabela 5.1.1 – Histórico de construção simplificado do Aterro Sanitário Bandeirantes 
(sub-aterro AS-1). 

DATA FASE TEMPO (meses) 

Abr/78 início da disposição (Fase 1) 0 
Jun/82 término da Fase 1 50 
Jan/88 início da 1a. expansão (Fase 2) 117 
Jul/91 término da 1a. expansão (Fase 2) 159 
Mar/93 início da 2a. expansão (Fase 3) 179 
Abr/95 término da 2a. expansão (Fase 3) 204 
Abr/97 início do aterro experimental 228 
Out/97 término do aterro experimental 234 
Abr/00 término do registro de recalques (1) 264 

(1) – para efeito deste estudo foram consideradas as leituras realizadas até 
17/04/2000. 
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b) altura da coluna de resíduos (H): obtida a partir das cotas de fundação do aterro sanitário 

existente (sub-aterro AS-1) e das cotas dos pontos de controle ao início das leituras 

(27/04/97). 

c) tensões verticais efetivas (σv’): as tensões verticais, sob cada monumento e atuantes a 

meia altura do maciço, foram avaliadas, admitindo a seção simplificada apresentada na 

Figura 5.1.1 e a presença de distintos níveis internos de líquidos percolados no maciço 

(Lw). Tais níveis foram avaliados a partir das leituras de controle de piezômetros 

posicionados nas proximidades da área do experimento. Foram igualmente assumidos 

valores para o peso específico dos materiais, baseado em trabalhos e experiências 

anteriores no mesmo aterro (CARVALHO, 1999; BENVENUTO et al., 1994), conforme 

se indica: 

 
• líquidos percolados: γleac = 9,94 kN/m3 

• resíduos sólidos: γ = 11,0 kN/m3 

• resíduos sólidos saturados: γsat = 14,0 kN/m3 

Figura 5.1.1 – Seção simplificada e níveis internos de líquidos percolados para 
efeito do cálculo das tensões verticais atuantes. 
 

O valor da tensão vertical no meio da camada (σvz’), para os casos onde a elevação 

Lc é inferior ao nível interno de líquidos percolados Lw2 (situação mais comum), pode ser 

calculada como: 

 
σv,z’ = (L0-Lw1)γ + (Lw1-L1)(γsat-γleac) + (L1-Lw2)γ + (Lw2-Lc)(γsat-γleac) + σsur 

 
onde: 

z = profundidade, no caso igual a H/2 

σsur = tensões no meio da camada devido à sobrecarga representada pelo aterro 

experimental. 

 

EL. ≈ variável (L3) 

EL. ≈ 145,0m (L0) 

EL. ≈ 130,0m (L1) 

EL. ≈ 105,0m (L2) 

EL.≈137,0m (Lw1) 

EL.≈121,0m (Lw2) 

EL.≈102,0m (Lw3) 

EL. Lc 

z 

H
H/2 

FASE 3 

FASE 2 

FASE 1 

EXPERIMENTO Lw1 

Lw2 

Lw3 
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d) tensões verticais devido à sobrecarga (σsur): a distribuição de tensões verticais em 

profundidade, devido ao efeito da sobrecarga, foi avaliada com base nas equações de 

Westergaard a partir do programa ZSTRESS10. Para tanto, o aterro experimental foi 

dividido e representado por áreas distintamente carregadas, sendo a influência deste 

conjunto de cargas determinada nos pontos (monumentos) e profundidades de interesse. 

A Figura 5.1.2 apresenta a distribuição de tensões em profundidade obtida para uma 

seção longitudinal passando pelo centro do aterro experimental. 

Figura 5.1.2 – Distribuição de tensões verticais, devido ao aterro experimental, por 
uma seção longitudinal central. 
 

e) parâmetro tempo: o tempo inicial (t0) para aplicação dos modelos foi estabelecido como 

sendo o tempo de início das leituras no aterro experimental, exceto para as propostas de 

SOWERS (1973), YEN & SCANLON (1975) e COUMOULOS & KORYALOS (1997), 

como a seguir será discutido. Ressalte-se que a análise realizada procurou respeitar as 

premissas básicas dos modelos propostos, adequando-os às condições específicas do 

experimento quando necessário. 

 

 

                                                 
10 ZSTRESS: A computer program for calculation of vertical stresses due to surface loads. ALLEN, 
R.; DUNCAN, J.M., Virginia Tech (1987). 
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5.1.2 Resultados da Aplicação das Propostas 

 
Apresentam-se a seguir os resultados e considerações de interesse para os modelos 

analisados. 

 

a) Modelo de YEN & SCANLON (1975): conforme descrito no item 2.3.2, este modelo 

utiliza o conceito de idade média do aterro (t1) como base de definição do parâmetro 

tempo. Apóia-se o modelo em uma relação linear decrescente entre as taxas de recalque 

e o logaritmo do tempo. A aplicação de tal conceito ao sub-aterro AS-1, no entanto, 

conduziu a valores e tendências não consistentes para todos os pontos de controle 

testados. A Tabela 5.1.2 apresenta, como exemplo, os valores calculados e observados 

para o marco superficial MSE7. As taxas de recalque foram calculadas em mm/dia e 

ft/mês, esta última visando comparar os resultados e parâmetros obtidos com os da 

proposição original do modelo. Duas séries de tempo foram construídas: a primeira 

admitindo o tempo zero como o de início das leituras (série A) e a segunda considerando 

as datas-marco da Tabela 5.1.1 e o conceito de idade média do aterro (série B). A Figura 

5.1.3 apresenta a evolução das taxas de recalque, em ft/mês, ao longo do tempo para as 

duas séries descritas. A análise desta figura permite notar, além da dispersão dos dados 

(R2 ≈ 0,5), a importância da correta definição do parâmetro t0 (tempo zero) e a sua 

influência na definição dos parâmetros de ajuste da equação de previsão de recalques. 

Alguns fatores podem explicar as tendências inconsistentes observadas, ou seja, taxas de 

recalque rapidamente convergindo a valores nulos: (i) elevado tempo de construção do 

sub-aterro AS-1, com períodos alternados de alteamento e expansão; (ii) taxas de 

recalque observadas bem superiores às relatadas na literatura, podendo este fato estar 

associado às características do resíduo aterrado (elevada quantidade de matéria orgânica 

e umidade) e à sobrecarga representada pelo aterro experimental. Ressalte-se que a 

proposta original teve por base aterros construídos em intervalos de tempo bem menores 

e localizados em região de clima seco dos EUA. CARVALHO (1999) utilizou este 

método com dados do Aterro Sanitário Bandeirantes (sub-aterro AS-2), definindo, 

porém, o início das leituras como tempo zero (t0). A Tabela 5.1.3 apresenta os resultados 

obtidos para análise similar aqui realizada, a qual resultou coeficientes a e b para o 

modelo dentro da mesma faixa obtida pelo estudo anterior mencionado. Ressalte-se os 

reduzidos coeficientes de determinação (R2) obtidos, confirmando o desempenho pouco 

satisfatório desta solução ao presente caso de estudo. 

Baseado nas análises realizadas e nos resultados obtidos pode-se concluir pela não 

adequabilidade deste método ao presente caso de estudo. 
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Tabela 5.1.2 – Taxas de recalque observadas. Marco superficial MSE7. 
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Figura 5.1.3 – Relação taxa de recalque vs. tempo para distintas definições do tempo 
zero (t0). 
 

Tabela 5.1.3 – Coeficientes a’ e b’ obtidos para o modelo de YEN & SCANLON (1975) 
admitindo tempo zero (t0) igual ao de início das leituras de controle. 

 

b) Propostas baseadas em Funções Logarítmicas: LING et al. (1998) propuseram a 

utilização de funções logarítmicas simples ou obtidas da integração da equação básica de 

YEN & SCANLON (1975), conforme discutido no item 2.3.8. Nestas propostas, o 

tempo zero (t0) coincide com o tempo de início das leituras e controles de campo. 
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PONTO a' b' a'/b' R2 PONTO a' b' a'/b' R2 PONTO a' b' a'/b'
MS01 0.446 0.128 3.484 0.10 MS13 0.466 0.157 2.966 0.17 MS11 0.336 0.146 2.301
MS02 0.588 0.215 2.736 0.28 MS18 0.342 0.096 3.559 0.09 MS12 0.467 0.225 2.076
MS03 0.621 0.254 2.446 0.28 MS09 1.022 0.512 1.996 0.45 MS13 0.494 0.246 2.008
MS04 0.753 0.340 2.214 0.35 MS11 0.945 0.449 2.105 0.41 MS21 0.965 0.446 2.164
MS05 0.636 0.286 2.223 0.31 MS12 0.965 0.430 2.245 0.37
MS06 0.781 0.382 2.045 0.47 MS14 0.986 0.464 2.125 0.43
MS07 0.920 0.458 2.009 0.47 MS19 0.926 0.474 1.954 0.51
MS08 0.513 0.173 2.968 0.16 MS20 0.534 0.224 2.385 0.21
MS10 0.480 0.135 3.556 0.12 MS21 0.838 0.365 2.295 0.38

MS22 0.804 0.367 2.191 0.36
MAX 1.022 0.512 MAX 0.965 0.446
MIN 0.342 0.096 MIN 0.336 0.146

MÉDIA 0.714 0.311 MÉDIA 0.566 0.266

CARVALHO (1999)
MODELO VERIFICADO:  ∆Η ∆Η ∆Η ∆Η / ∆∆∆∆t = a' - b' log (t)

ATERRO EXPERIMENTAL
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As Figuras 5.1.4 e 5.1.5 apresentam os resultados obtidos para o marco superficial 

MSE7, tendo por base funções logarítmicas integradas a partir da solução de YEN & 

SCANLON (1975). Inicialmente foram determinados, a partir da relação entre as taxas 

de recalque e o logaritmo do tempo, os coeficientes a e b da solução proposta, conforme 

apresentado na Figura 5.1.4. A Figura 5.1.5 apresenta, por sua vez, os recalques 

observados e os previstos através da utilização dos coeficientes obtidos e da formulação 

resultante da integração do modelo original de YEN & SCANLON (1975). A Tabela 

5.1.2 apresenta os resultados obtidos com a aplicação desta solução ao marco superficial 

mencionado. A comparação entre os dados observados e os previstos com a aplicação 

deste método mostrou fraca concordância para os pontos verificados, notadamente para 

os recalques de longo prazo. Os desvios de recalque (D), neste caso, apresentaram um 

valor médio de cerca de 63,3%, considerando todos os marcos superficiais controlados. 

Tais resultados confirmam a inadequabilidade, para o caso estudado, de soluções 

baseadas na simples evolução das taxas de recalque com o tempo, da forma em que 

foram propostas pelos autores. 

Os resultados da análise de regressão a partir de funções logarítmicas simples, com a 

conseqüente previsão de recalques, são apresentados na Figura 5.1.6, juntamente com os 

valores de recalque observados para o marco superficial MSE7. A Tabela 5.1.2 apresenta 

igualmente os resultados obtidos com a aplicação desta solução. Os coeficientes de 

determinação (R2), neste caso, apresentaram valores da ordem de 0,8. Os desvios de 

recalque, após cerca de 3 anos de observação, foram inferiores ao caso anterior, porém 

igualmente elevados, tendo sido obtido um desvio de recalque (D) médio para os marcos 

superficiais verificados da ordem de –20,4%. Os recalques previstos ao final do período, 

nesta solução, apresentaram-se menores do que os valores observados no campo. Como 

verificação adicional, foram descartados, na análise de regressão, os pontos observados 

durante o período construtivo do experimento, procurando eliminar a influência dos 

sucessivos carregamentos do maciço. A Figura 5.1.7 apresenta os resultados obtidos, 

podendo ser observada uma significativa melhora no desempenho desta solução. Tal 

tendência, no entanto, está fortemente associada ao comportamento da função 

matemática utilizada quando da eliminação dos baixos valores do parâmetro tempo, não 

devendo representar o período construtivo limitação ao uso da solução. 

A utilização de funções logarítmicas, em duas diferentes formulações, apresentou 

elevados desvios de recalque quando comparados os valores observados e previstos, não 

sendo recomendada a sua utilização para previsão de recalques com base no presente 

caso de estudo. 
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Figura 5.1.4 – Relação taxa de recalques vs. tempo para o marco superficial MSE7. 

 

Figura 5.1.5 – Relação recalque observado e previsto vs. tempo, com base em funções 
logarítmicas integradas da solução de YEN & SCANLON. Marco superficial MSE7. 
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Figura 5.1.6 – Relação recalque observado e previsto vs. tempo, com base em funções 
logarítmicas simples. Marco superficial MSE7. 
 

Figura 5.1.7 - Relação recalque observado e previsto vs. tempo, com base em funções 
logarítmicas simples eliminando o período construtivo do experimento. Marco 
superficial MSE7. 
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c) Propostas baseadas em Funções Hiperbólicas: LING et al. (1998) também propuseram 

a utilização de funções hiperbólicas para previsão de recalques, conforme descrito no 

item 2.3.8. A formulação em termos de deformações (ε), apresentada na seqüência, foi  

utilizada para verificação de desempenho desta proposta. O tempo zero (t0) foi definido 

como sendo o tempo de início das leituras de campo. 

 

bta
t

v +
= 'σε  

 
onde: 

σv’= tensão vertical efetiva atuante à meia altura do maciço. 

a e b = coeficientes do modelo 

ρ0 = (∆ε /∆t)0 = 1/( a/σv’) = taxa de deformações inicial 

εult = 1 /( b/σv’) = deformação última 

t95 = 19 εult / ρ0 = tempo para ocorrência de 95% da deformação prevista 

 

A Tabela 5.1.4 apresenta os resultados obtidos para o marco superficial MSE4. Na 

tabela são apresentados os parâmetros e recalques previstos considerando as séries 

aproximadas de 3 anos (leituras até 1084 dias), de 2 anos (leituras até 715 dias) e de 1 

ano (leituras até 363 dias). São ainda apresentados os coeficientes de determinação (R2) 

obtidos do estudo estatístico e as características do ponto de controle (altura, elevações, 

tensões atuantes, etc). A Figura 5.1.8 apresenta, em termos gráficos, os valores 

observados e os previstos para as séries de tempo de 1, 2 e 3 anos. A Tabela 5.1.5 

apresenta os desvios de recalque (Di,j) e os parâmetros obtidos para os monumentos 

verificados. Para as placas de recalque foram utilizadas séries de tempo de 2,3 anos 

(leituras até 838 dias) e de 1 ano. A Figura 5.1.9 procura comparar os resultados obtidos 

com os de outros aterros sanitários, em termos das deformações últimas (εult) e das taxas 

de deformações iniciais (ρ0). 

O uso do modelo hiperbólico apresentou boa concordância entre os valores 

observados e os previstos, notadamente para os marcos superficiais e quando utilizadas 

as séries de tempo mais longas (3 anos). A utilização desta proposta, com alguns ajustes, 

poderia assim, ser recomendada para previsão de recalques do presente estudo, baseada 

nos resultados obtidos. A comparação com os poucos relatos de aplicação na literatura 

mostra resultados consistentes, apesar das significativas diferenças de altura dos maciços 

reportados e aqui estudados. 
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Tabela 5.1.4 – Marcos superficial MSE4 – Aplicação do modelo hiperbólico. 
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Figura 5.1.8 – Marco superficial MSE4. Curvas recalque vs. tempo para valores 
observados e previstos com o modelo hiperbólico. 

 
Tabela 5.1.5 – Resultados de aplicação do modelo hiperbólico. 
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εεεε = σσσσV....t / (a + b . t)

D1-3 D2-3 D3-3 a ρρρρ0 (%/dia) b εεεεult

MS01 63.199 239.900 -4.12 -6.49 -2.38 3.56E+06 6.74E-03 2.25E+03 1.07E-01
MS02 63.385 253.934 -7.77 -4.90 -1.98 2.87E+06 8.84E-03 2.21E+03 1.15E-01
MS03 64.232 254.630 -12.42 -9.85 -3.71 2.82E+06 9.03E-03 2.51E+03 1.01E-01
MS04 64.599 254.327 -7.78 -5.86 -1.35 2.21E+06 1.15E-02 2.55E+03 9.97E-02
MS05 60.930 252.959 0.80 -4.01 -1.11 2.39E+06 1.06E-02 2.79E+03 9.07E-02
MS06 59.663 249.603 3.73 -1.01 -1.11 1.83E+06 1.36E-02 2.65E+03 9.42E-02
MS07 58.583 245.611 1.29 -1.71 -1.15 1.51E+06 1.63E-02 2.18E+03 1.13E-01
MS08 58.943 243.163 9.61 -1.17 -0.90 2.76E+06 8.81E-03 2.08E+03 1.17E-01
MS09 66.021 261.001 0.97 -0.74 -0.65 1.61E+06 1.62E-02 2.43E+03 1.07E-01
MS10 54.777 243.464 5.39 -2.66 -0.43 2.80E+06 8.70E-03 1.59E+03 1.53E-01
MS11 67.082 263.735 3.67 1.4 0.06 1.78E+06 1.48E-02 2.47E+03 1.07E-01
MS12 68.302 266.092 -4.42 1.21 0.22 1.81E+06 1.47E-02 2.17E+03 1.23E-01
MS13 50.985 236.873 39.38 11.05 1.9 2.44E+06 9.71E-03 1.88E+03 1.26E-01
MS14 64.195 259.394 2.94 -0.21 -0.4 1.62E+06 1.60E-02 2.15E+03 1.21E-01
MS18 47.057 218.293 7.69 0.48 -1.05 2.96E+06 7.37E-03 1.94E+03 1.13E-01
MS20 51.483 229.564 -3.28 -3.56 -1.71 2.21E+06 1.04E-02 2.04E+03 1.13E-01
MS21 70.121 264.318 -0.05 -3.99 -1.71 2.22E+06 1.19E-02 2.22E+03 1.19E-01
MS22 69.154 261.635 -14.01 -5.83 -2.13 2.32E+06 1.13E-02 2.46E+03 1.06E-01
Média - 249.916 1.20 -2.10 -1.09 2.32E+06 1.15E-02 2.25E+03 1.12E-01

Desvio padrão - 12.988 11.54 4.44 1.20 5.65E+05 3.11E-03 2.97E+02 1.39E-02

D1-2.3 D2.3-2.3

PR1 58.420 247.062 -23.50 -8.42 - 1.75E+06 1.41E-02 2.47E+03 1.00E-01
PR2 54.975 245.456 -16.45 -5.91 - 1.70E+06 1.44E-02 2.14E+03 1.15E-01
PR3 53.933 244.130 -21.72 -8.12 - 1.79E+06 1.36E-02 2.22E+03 1.10E-01
PR4 53.963 242.830 -11.25 -4.25 - 1.57E+06 1.55E-02 1.99E+03 1.22E-01
PR5 56.708 242.117 -19.04 -6.20 - 1.51E+06 1.60E-02 2.13E+03 1.14E-01
PR6 56.825 247.480 -23.43 -8.72 - 1.67E+06 1.48E-02 2.28E+03 1.09E-01
PR7 57.110 248.825 - 0.07 - 1.57E+06 1.58E-02 1.65E+03 1.51E-01
PR8 56.735 246.183 -25.14 -7.23 - 1.59E+06 1.55E-02 1.92E+03 1.28E-01

Média - 245.510 -20.08 -6.10 - 1.64E+06 1.50E-02 2.10E+03 1.18E-01
Desvio padrão - 2.340 4.89 2.91 - 9.87E+04 8.63E-04 2.49E+02 1.56E-02

PROPOSTA BASEADA EM FUNÇÕES HIPERBÓLICAS

MARCOS SUPERFICIAIS

PLACAS DE RECALQUE

PARÂMETROS
PONTO H (m) σσσσv' (kPa)

DESVIO DE RECALQUES, D (%)
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Figura 5.1.9 – Relação entre a taxa de deformação inicial (ρρρρ0), a deformação última 
esperada (εεεεult) e a altura do maciço (H) a partir do modelo hiperbólico. 
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Figura 5.1.10 – Marco superficial MSE4. Curvas recalque vs. tempo para valores 
observados e previstos com o modelo de GIBSON & LO (1961). 

 
Tabela 5.1.6 – Resultados de aplicação do modelo de GIBSON & LO (1961). 
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MS01 63.199 239.900 -8.34 -9.12 -2.50 1.63E-06 2.80E-04 9.38E-04
MS02 63.385 253.934 -14.39 -7.90 -2.06 2.87E-06 2.95E-04 1.07E-03
MS03 64.232 254.630 -20.57 -13.70 -3.23 5.10E-06 2.37E-04 1.12E-03
MS04 64.599 254.327 -16.23 -9.34 -1.47 5.37E-06 2.69E-04 1.43E-03
MS05 60.930 252.959 -3.99 -8.17 -1.69 3.40E-06 2.42E-04 1.52E-03
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MS07 58.583 245.611 -5.54 -6.34 -2.33 4.14E-06 3.16E-04 1.84E-03
MS08 58.943 243.163 5.96 -4.06 -1.65 1.19E-07 2.99E-04 1.17E-03
MS09 66.021 261.001 -7.03 -5.34 -1.94 3.73E-06 2.84E-04 1.90E-03
MS10 54.777 243.464 2.34 -4.87 -0.82 5.40E-07 3.80E-04 9.08E-04
MS11 67.082 263.735 -2.81 -2.96 -1.39 1.96E-06 2.75E-04 1.83E-03
MS12 68.302 266.092 2.73 -3.31 -1.10 1.10E-06 3.06E-04 1.67E-03
MS13 50.985 236.873 39.10 8.92 0.80 - 3.26E-04 1.22E-03
MS14 64.195 259.394 -4.75 -4.73 -1.66 2.64E-06 3.15E-04 1.76E-03
MS18 47.057 218.293 4.69 -1.69 -1.72 - 3.13E-04 1.05E-03
MS20 51.483 229.564 -10.59 -6.79 -2.25 2.40E-06 3.20E-04 1.30E-03
MS21 70.121 264.318 -2.13 -7.24 -2.14 3.44E-06 2.99E-04 1.35E-03
MS22 69.154 261.635 -21.45 -7.98 -2.15 5.29E-06 2.77E-04 1.33E-03
Média - 249.916 -3.57 -5.58 -1.76 2.91E-06 2.94E-04 1.40E-03

Desvio padrão - 12.988 13.37 4.58 0.85 1.61E-06 3.37E-05 3.37E-04
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PR3 53.933 244.130 -29.49 -5.72 - 6.31E-06 3.32E-04 1.40E-03
PR4 53.963 242.830 -18.72 -4.03 - 3.48E-06 3.38E-04 1.69E-03
PR5 56.708 242.117 -27.18 -4.05 - 7.14E-06 3.46E-04 1.57E-03
PR6 56.825 247.480 -31.47 -5.67 - 7.98E-06 3.35E-04 1.43E-03
PR7 57.110 248.825 - 0.03 - 2.11E-07 3.80E-04 1.63E-03
PR8 56.735 246.183 -33.17 -4.20 - 7.81E-06 3.98E-04 1.29E-03

Média - 245.510 -27.86 -4.26 - 5.54E-06 3.45E-04 1.51E-03
Desvio padrão - 2.340 5.29 1.88 - 2.66E-06 3.01E-05 1.31E-04
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Figura 5.1.11 – Relação entre os parâmetros de compressibilidade do modelo de 
GIBSON & LO (1961) e a altura do maciço (H). 
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A análise dos resultados permitiu observar uma boa aderência entre os valores 

observados e os calculados, notadamente para os marcos superficiais e quando 

considerada a série completa de leituras. Desvios maiores foram observados quando 

utilizadas as séries de 1 e 2 anos de leitura. A utilização desta proposta, acrescida de 

alguns ajustes, poderia, portanto, ser recomendada para previsão de recalques no 

presente caso de estudo. Os resultados obtidos não permitem confirmar a tendência de 

redução dos coeficientes de compressibilidade primária (a) e secundária (b) com o 

aumento da altura dos maciços e tensões verticais, conforme sugerido por EDIL et al. 

(1990). A taxa de compressão secundária (λ/b), por sua vez, não parece ser influenciada 

pela altura dos maciços, apresentando valor próximo a 10-3 dia-1 para a grande maioria 

dos pontos testados e reportados na literatura. Tal parâmetro deve ter sua lei de variação 

provavelmente associada e governada pelos processos de biodegradação da matéria 

orgânica presente nos resíduos sólidos aterrados. 

 

e) Propostas baseadas em Funções de Potência: EDIL et al. (1990) também propuseram a 

utilização de funções de potência para previsão de recalques em aterros sanitários, 

conforme descrito no item 3.3.4. O tempo t0, utilizado para verificação do desempenho 

desta proposta, foi igualmente definido como o tempo correspondente ao início das 

leituras de campo. O tempo de referência (tr), por sua vez, foi assumido igual a 1 dia, à 

semelhança da formulação original apresentada pelos autores. 

A Figura 5.1.12 apresenta as curvas recalque vs. tempo observadas e previstas 

(séries de 1, 2 e 3 anos) para o marco superficial MSE4, cujas características básicas 

estão apresentadas na Tabela 5.1.4. A Tabela 5.1.7 sumariza os desvios de recalque e os 

parâmetros do modelo obtidos para o conjunto de pontos de controle testados. A Figura 

5.1.13, por sua vez, compara os parâmetros obtidos para o modelo com os reportados na 

literatura para outros aterros sanitários. 

A aplicação desta proposta, para os marcos superficiais e para todas as séries de 

tempo, mostrou uma menor concordância entre os dados observados e os calculados, 

quando comparada com o desempenho dos modelos hiperbólicos e o de GIBSON & LO 

(1961). Para as placas de recalque, por outro lado, o emprego deste modelo apresentou 

resultados bem razoáveis, podendo este comportamento ser um importante indicativo da 

adequabilidade desta proposta para condições de carregamento direto. Os parâmetros de 

compressibilidade do modelo não se mostraram sensíveis à altura do maciço, tendo sido 

observadas taxas de compressão (n) similares às reportadas na literatura e parâmetros de 

compressibilidade (m) situados no limite inferior da faixa indicada por outros autores. 
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Figura 5.1.12 – Marco superficial MSE4. Curvas recalque vs. tempo para valores 
observados e previstos a partir de modelos baseados em funções de potência. 
 
Tabela 5.1.7 – Resultados de aplicação do modelo baseado em funções de potência. 
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εεεε = σ.σ.σ.σ.m.(t/tr)
n

MARCO SUPERFICIAL 
MSE4

D1-3 D2-3 D3-3 m (1/kPa) n (tr = 1 dia)

MS01 63.199 239.900 20.64 5.41 1.16 8.60E-07 0.7703
MS02 63.385 253.934 20.18 7.82 2.07 1.22E-06 0.7391
MS03 64.232 254.630 18.30 4.07 0.53 1.43E-06 0.7102
MS04 64.599 254.327 26.94 9.89 3.96 2.14E-06 0.6689
MS05 60.930 252.959 33.97 11.75 4.29 1.99E-06 0.6675
MS06 59.663 249.603 39.59 15.99 5.10 2.96E-06 0.6320
MS07 58.583 245.611 37.78 15.29 5.03 3.59E-06 0.6320
MS08 58.943 243.163 31.71 11.50 3.34 1.22E-06 0.7467
MS09 66.021 261.001 38.55 16.56 5.70 3.46E-06 0.6244
MS10 54.777 243.464 25.41 8.52 3.02 9.99E-07 0.7890
MS11 67.082 263.735 39.33 18.13 6.20 2.92E-06 0.6413
MS12 68.302 266.092 40.56 17.14 5.96 2.59E-06 0.6679
MS13 50.985 236.873 45.78 22.62 6.71 1.32E-06 0.7521
MS14 64.195 259.394 38.31 16.35 5.59 3.13E-06 0.6483
MS18 47.057 218.293 28.26 11.76 2.88 1.02E-06 0.7709
MS20 51.483 229.564 27.09 10.48 3.00 1.78E-06 0.7111
MS21 70.121 264.318 29.95 10.62 3.21 1.90E-06 0.6961
MS22 69.154 261.635 19.21 8.96 2.82 1.92E-06 0.6833
Média - 249.916 31.20 12.38 3.92 2.03E-06 0.6973

Desvio padrão - 12.988 8.45 4.82 1.77 8.87E-07 0.0536

D1-2.3 D2.3-2.3

PR1 58.420 247.062 2.76 0.02 - 1.94E-06 0.7157
PR2 54.975 245.456 9.29 2.25 - 1.83E-06 0.7368
PR3 53.933 244.130 3.50 -0.38 - 1.76E-06 0.7357
PR4 53.963 242.830 14.76 4.30 - 1.97E-06 0.7378
PR5 56.708 242.117 6.74 2.43 - 2.19E-06 0.7191
PR6 56.825 247.480 1.96 -0.62 - 2.00E-06 0.7200
PR7 57.110 248.825 - 1.48 - 1.78E-06 0.7553
PR8 56.735 246.183 -0.22 -0.75 - 1.98E-06 0.7357

Média - 245.510 5.54 1.09 - 1.93E-06 0.7320
Desvio padrão - 2.340 5.14 1.82 - 1.40E-07 0.0131

MARCOS SUPERFICIAIS

PLACAS DE RECALQUE

PONTO H (m) σσσσv' (kPa) DESVIO DE RECALQUES, D (%) PARÂMETROS
PROPOSTA BASEADA EM FUNÇÕES DE POTÊNCIA
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Figura 5.1.13 - – Relação entre os parâmetros de compressibilidade do modelo 
baseado em funções de potência e a altura do maciço (H).  
 

f) Modelo de EDGERS et al. (1992): Neste modelo, a previsão de recalques é realizada 

baseada na “rate process theory”, complementada por uma nova componente que 

tem em conta os mecanismos de biodegradação dos resíduos, conforme descrito no 

item 2.3.6. Neste caso, o tempo inicial (t0) foi definido como sendo o de início das 

leituras de campo. A Figura 5.1.14 apresenta as curvas recalque vs. tempo 

observadas e previstas (séries de 1, 2 e 3 anos) para o marco superficial MSE4, cujas 

características básicas estão apresentadas na Tabela 5.1.4. A Tabela 5.1.8 sumariza 

os desvios de recalque e os parâmetros da proposta obtidos para os instrumentos 

testados. A Figura 5.1.15, por sua vez, compara o parâmetro m e a componente AeαD 

obtidos para o modelo com os reportados na literatura para outros aterros sanitários. 
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Figura 5.1.14 – Marco superficial MSE4. Curvas recalque vs. tempo para valores 
observados e previstos a partir do modelo de EDGERS et al. (1992). 
 
Tabela 5.1.8 – Resultados da aplicação do modelo de EDGERS et al (1992). 
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MARCO SUPERFICIAL 
MSE4

D1-3 D2-3 D3-3 A αααα m AeααααD (%/ano)

MS01 63.199 239.900 19.29 4.85 0.96 1.91E-11 6.67E-02 0.2398 6.20
MS02 63.385 253.934 18.63 7.21 1.84 1.05E-11 6.68E-02 0.2729 9.01
MS03 64.232 254.630 16.40 3.30 0.27 1.08E-11 6.70E-02 0.3036 10.11
MS04 64.599 254.327 25.03 9.16 3.78 1.36E-11 6.77E-02 0.3486 14.91
MS05 60.930 252.959 32.07 10.86 3.92 1.40E-11 6.76E-02 0.3502 13.64
MS06 59.663 249.603 37.50 14.98 4.64 2.08E-11 6.83E-02 0.3897 19.24
MS07 58.583 245.611 35.63 14.27 4.57 2.90E-11 6.88E-02 0.3896 23.09
MS08 58.943 243.163 30.50 10.94 3.12 1.93E-11 6.72E-02 0.2649 8.80
MS09 66.021 261.001 36.28 15.51 5.22 1.19E-11 6.82E-02 0.3981 23.36
MS10 54.777 243.464 24.25 8.03 2.84 1.73E-11 6.69E-02 0.2202 7.48
MS11 67.082 263.735 37.28 17.19 5.76 9.41E-12 6.79E-02 0.3793 20.56
MS12 68.302 266.092 38.79 16.29 5.57 7.84E-12 6.76E-02 0.3501 18.56
MS13 50.985 236.873 44.84 22.15 6.46 2.88E-11 6.75E-02 0.2599 9.24
MS14 64.195 259.394 36.29 15.42 5.16 1.26E-11 6.81E-02 0.3716 21.60
MS18 47.057 218.293 27.06 11.26 2.67 7.02E-11 6.77E-02 0.2395 6.71
MS20 51.483 229.564 25.41 9.77 2.71 5.00E-11 6.82E-02 0.3031 11.50
MS21 70.121 264.318 28.29 9.86 2.91 7.37E-12 6.72E-02 0.3190 13.92
MS22 69.154 261.635 17.15 8.15 2.50 8.34E-12 6.73E-02 0.3327 13.51
Média - 249.916 29.48 11.62 3.61 2.00E-11 6.76E-02 0.3185 13.969

Desvio padrão - 12.988 8.41 4.76 1.70 1.63E-11 5.77E-04 0.0579 5.804

D1-2.3 D2.3-2.3

PR1 58.420 247.062 0.45 -0.67 - 1.96E-11 6.79E-02 0.3043 13.81
PR2 54.975 245.456 7.32 1.63 - 2.10E-11 6.79E-02 0.2809 13.26
PR3 53.933 244.130 1.47 -0.97 - 2.21E-11 6.79E-02 0.2817 12.76
PR4 53.963 242.830 12.91 3.65 - 2.55E-11 6.81E-02 0.2802 14.15
PR5 56.708 242.117 4.63 1.75 - 2.79E-11 6.83E-02 0.3007 15.48
PR6 56.825 247.480 -1.25 -0.21 - 1.95E-11 6.80E-02 0.2988 14.48
PR7 57.110 248.825 - 1.19 - 1.71E-11 6.78E-02 0.2603 13.24
PR8 56.735 246.183 -2.32 -1.33 - 2.10E-11 6.80E-02 0.2822 14.28

Média - 245.510 3.32 0.63 - 2.17E-11 6.80E-02 0.286 13.932
Desvio padrão - 2.340 5.39 1.71 - 3.47E-12 1.55E-04 0.014 0.860

PARÂMETROS
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MODELO DE EDGERS et al.

PONTO H (m) σσσσv' (kPa)
DESVIO DE RECALQUES, D (%)
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Figura 5.1.15 – Relação entre os parâmetros de compressibilidade do modelo de 
EDGERS et al. (1992) e a altura do maciço (H). 
 

O desempenho deste modelo com os dados do Aterro Sanitário Bandeirantes foi 

similar ao obtido com a aplicação de funções de potência, ou seja, boa concordância 
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o tempo. Os valores reportados na literatura para tais parâmetros são bem dispersos e 
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g) Modelo de BJARNGARD & EDGERS (1990): Nesta proposta, dois coeficientes são 

utilizados para reproduzir as fases de compressão secundária dos resíduos sólidos. A 

definição do tempo inicial (t0) influencia sobremaneira os resultados, tendo aqui sido 

assumida a data inicial das leituras de campo como base de partida para este modelo. Os 

coeficientes de compressão secundária Cα1 e Cα2, assim como o tempo tk (tempo de 

transição entre as fases de compressão secundária) foram definidos por ajustes 

matemáticos utilizando o método dos mínimos quadrados. A Tabela 5.1.9 sumariza os 

desvios de recalque e os coeficientes obtidos para os pontos de controle testados, estes 

últimos admitindo as séries completas de tempo. A Figura 5.1.16 apresenta as curvas 

recalque vs. tempo observadas e previstas (séries de 1, 2 e 3 anos) para o marco 

superficial MSE4, assim como os parâmetros obtidos. A Figura 5.1.17 compara os 

coeficientes Cα1 e Cα2 obtidos no presente estudo com os reportados na literatura para 

outros aterros sanitários. 

 
Tabela 5.1.9 - Resultados da aplicação do modelo de BJARNGARD & EDGERS 
(1990). 

D1-3 D2-3 D3-3 Cαααα1 Cαααα2 tk (dias)

MS01 63.199 239.900 -10.70 -6.54 0.17 0.0067 0.0465 198.2
MS02 63.385 253.934 -13.83 -4.66 0.83 0.0086 0.0542 191.1
MS03 64.232 254.630 -12.65 -6.66 0.13 0.0091 0.0506 191.1
MS04 64.599 254.327 -4.30 -1.55 4.01 0.0114 0.0538 176.4
MS05 60.930 252.959 -2.41 -1.17 3.23 0.0093 0.0481 163.2
MS06 59.663 249.603 3.55 3.09 4.38 0.0117 0.0514 147.8
MS07 58.583 245.611 2.50 3.10 4.86 0.0143 0.0619 151.2
MS08 58.943 243.163 -7.32 -2.84 1.93 0.0083 0.0539 181.8
MS09 66.021 261.001 5.58 4.92 5.77 0.0141 0.0595 149.3
MS10 54.777 243.464 -14.19 -6.34 0.92 0.0083 0.0624 194.3
MS11 67.082 263.735 5.99 5.52 5.83 0.0128 0.0584 152.0
MS12 68.302 266.092 -2.90 2.96 5.09 0.0130 0.0645 156.3
MS13 50.985 236.873 -1.16 3.34 4.29 0.0078 0.0579 164.4
MS14 64.195 259.394 2.74 3.71 5.17 0.0139 0.0655 153.9
MS18 47.057 218.293 -12.59 -3.64 0.78 0.0067 0.0491 185.9
MS20 51.483 229.564 -9.95 -2.27 2.10 0.0097 0.0564 178.8
MS21 70.121 264.318 -3.60 -2.28 2.10 0.0110 0.0609 175.0
MS22 69.154 261.635 -10.27 -1.70 2.47 0.0106 0.0565 182.3
Média - 249.916 -4.75 -0.72 3.00 0.0104 0.0562 171.8

Desvio padrão - 12.988 6.94 4.10 1.97 0.0025 0.0057 17.2

D1-2.3 D2.3-2.3

PR1 58.420 247.062 -23.69 -1.68 - 0.0116 0.0703 209.9
PR2 54.975 245.456 -21.09 -1.38 - 0.0117 0.0729 196.0
PR3 53.933 244.130 -24.69 -2.47 - 0.0111 0.0735 208.4
PR4 53.963 242.830 -16.71 -1.20 - 0.0120 0.0740 180.8
PR5 56.708 242.117 -18.52 -1.08 - 0.0130 0.0754 196.6
PR6 56.825 247.480 -21.85 -2.31 - 0.0121 0.0759 212.0
PR7 57.110 248.825 - - - 0.0126 -
PR8 56.735 246.183 -21.83 -0.80 - 0.0128 0.0867 214.0

Média - 245.510 -21.20 -1.56 - 0.0121 0.0755 202.5
Desvio padrão - 2.340 2.79 0.63 - 0.0007 0.0053 12.0

PONTO H (m) σσσσv' (kPa) DESVIO DE RECALQUES, D (%) PARÂMETROS

MARCOS SUPERFICIAIS

PLACAS DE RECALQUE

MODELO DE BJARNGARD & EDGERS
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Figura 5.1.16 – Marco superficial MSE4. Curvas recalque vs. tempo para valores 
observados e previstos a partir do modelo de BJARNGARD & EDGERS (1990). 
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Figura 5.1.17 – Relação entre os parâmetros de compressibilidade do modelo de 
BJARNGARD & EDGERS (1990) e a altura do maciço (H). 
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coeficientes de compressão definidos pelo modelo, notadamente o coeficiente Cα2, o qual 

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0 20 40 60 80 100

ALTURA (m)

C
O

EF
IC

IE
N

TE
 C

α ααα
1

 

Bjarngard & Edgers (1990)
Carvalho (1999)
El-Fadel (1998)
calculados (marcos superficiais)
calculados (placas de recalque)

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0 20 40 60 80 100
ALTURA (m)

C
O

EF
IC

IE
N

TE
 C

α ααα
2

 

Bjarngard & Edgers (1990)
Carvalho (1999)
El-Fadel (1998)
calculados (marcos superficiais)
calculados (placas de recalque)



 

Marques, Afonso Celso Moruzzi. Tese de Doutorado, EESC/USP (2001). 

259 

 

deve ser preponderantemente governado pelos processos de biodegradação da matéria 

orgânica presente nos resíduos. O emprego deste modelo e do conceito de estágio 

avançado de compressão tem sido questionado, podendo as maiores inclinações e 

coeficientes de compressão secundária, associadas a este estágio, serem decorrentes da 

simples representação do fator tempo em escala logarítmica (FASSETT et al., 1994). 

 

h) Estudo de COUMOULOS & KORYALOS (1997): esta proposta utiliza a variação da taxa 

de deformação vertical com o tempo para previsão de recalques secundários em aterros 

sanitários, conforme descrito no item 2.3.7. Os autores utilizam como tempo de início do 

processo de compressão (t0) o tempo correspondente ao encerramento do aterro. Tal 

definição foi aqui utilizada, tendo por base as datas-marco apresentadas na Tabela 5.1.1. 

A escala de tempo utilizada na avaliação deste modelo foi mensal, correspondendo à 

leitura inicial dos recalques ao tempo 24 meses (período decorrido entre o encerramento 

do aterro e o início do experimento). A tabela 5.1.10 apresenta os desvios de recalque e o 

coeficiente de compressão secundária (Cα) obtidos para os pontos de controle testados, 

este último assumindo a série completa de tempo. A Figura 5.1.18 apresenta as curvas 

recalque vs. tempo observadas e previstas (séries de 1, 2 e 3 anos) para o marco 

superficial MSE4, assim como o coeficiente de compressão secundária obtido. A figura 

apresenta ainda curvas de referência para valores de Cα iguais a 0,07 e 0,25. 

Figura 5.1.18 – Marco superficial MSE4. Curvas recalque vs. tempo para valores 
observados e previstos a partir do modelo de COUMOULOS & KORYALOS (1997). 
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Tabela 5.1.10 - Resultados da aplicação do modelo de COUMOULOS & 
KORYALOS (1997). 

 

A utilização desta solução apresentou boa concordância entre os valores observados 

e previstos, com desvios médios de recalques da ordem de 11% para os marcos 

superficiais e 6% para as placas de recalque. Os coeficientes de compressão obtidos 

encontram-se na faixa superior observada pelos autores da proposta, ou seja, próximos a 

0,25. Tal constatação indica uma maior parcela de compressão secundária, 

provavelmente associada às características dos resíduos aterrados (umidade, composição, 

etc) e às condições ambientais aqui prevalentes (temperatura, precipitação, etc), as quais 

em conjunto conferem à parcela de compressão devido a biodegradação dos resíduos um 

papel significativo nos aterros sanitários brasileiros. Vale destacar novamente a 

importância da adequada definição do tempo t0 para a correta determinação dos 

parâmetros do modelo. 

PARÂMETROS
D1-3 D2-3 D3-3 Ca

MS01 63.199 239.900 -26.98 -25.06 -23.60 0.1301
MS02 63.385 253.934 -20.55 -19.26 -18.21 0.1673
MS03 64.232 254.630 -14.86 -14.51 -13.84 0.1710
MS04 64.599 254.327 -5.05 -5.22 -4.97 0.2047
MS05 60.930 252.959 -6.00 -5.86 -5.54 0.1856
MS06 59.663 249.603 1.29 1.05 0.91 0.2252
MS07 58.583 245.611 1.26 0.96 0.84 0.2692
MS08 58.943 243.163 -25.11 -22.79 -21.43 0.1599
MS09 66.021 261.001 3.72 3.23 2.99 0.2647
MS10 54.777 243.464 -30.33 -27.83 -26.13 0.1659
MS11 67.082 263.735 -0.80 -0.60 -0.57 0.2442
MS12 68.302 266.092 -7.44 -6.58 -6.14 0.2488
MS13 50.985 236.873 -26.30 -22.95 -21.43 0.1694
MS14 64.195 259.394 -2.63 -2.39 -2.26 0.2677
MS18 47.057 218.293 -29.18 -26.50 -24.92 0.1359
MS20 51.483 229.564 -16.94 -15.69 -14.81 0.1870
MS21 70.121 264.318 -12.28 -11.57 -10.98 0.2151
MS22 69.154 261.635 -7.97 -7.91 -7.56 0.2057
Média 249.916 -12.56 -11.64 -10.98 0.2010

Desvio padrão 12.988 11.55 10.46 9.82 0.0446

D1-2.3 D2.3-2.3

PR1 58.420 247.062 -4.25 -4.76 - 0.2412
PR2 54.975 245.456 -8.71 -8.74 - 0.2444
PR3 53.933 244.130 -8.98 -9.21 - 0.2375
PR4 53.963 242.830 -6.41 -6.46 - 0.2633
PR5 56.708 242.117 -0.57 -1.15 - 0.2778
PR6 56.825 247.480 -3.80 -4.36 - 0.2596
PR7 57.110 248.825 - -10.60 - 0.2702
PR8 56.735 246.183 -8.15 -8.35 - 0.2731

Média 245.510 -5.84 -6.70 - 0.2584
Desvio padrão 2.340 3.12 3.13 - 0.0155

PONTO H (m) σσσσv' (kPa) DESVIO DE RECALQUES, D (%)

MARCOS SUPERFICIAIS

PLACAS DE RECALQUE

MODELO DE COUMOULOS & KORYALOS
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i) Modelo de SOWERS (1973): Este modelo, baseado nas formulações clássicas da 

mecânica dos solos, foi aqui adaptado para consideração da sobrecarga (aterro 

experimental) e de diferentes definições para o parâmetro tempo. A formulação utilizada 

procurou, basicamente, contemplar o período construtivo do aterro existente, assim como 

avaliar, de forma individualizada, os coeficientes de compressão secundária devido a 

biodegradação, daquele devido à fluência do material face ao carregamento aplicado. A 

formulação empregada é apresentada na seqüência, sendo as definições para os valores 

do parâmetro tempo, ilustrados, de forma esquemática, na Figura 5.1.19. A consideração 

de tensões verticais na parcela de compressão secundária devido à fluência do material 

faz-se necessária, tendo sido inicialmente utilizada por BURLINGAME (1985), para 

avaliação da estabilização de aterros sanitários com o uso de sobrecargas. 
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onde: 

εi,t3 = deformação sob o ponto de controle (monumento) i no tempo t3. 

Cc’  = coeficiente de compressão mecânica primária 

Hi  = altura da coluna de resíduos sob o ponto de controle i 

hj  = altura da j-ésima camada em que a coluna de resíduos H foi dividida. 

n  = número de camadas em que a coluna de resíduos H foi dividida. 

σf,j  = tensão vertical final (peso próprio e sobrecarga) atuante no centro da camada j. 

σ0,j  = tensão vertical inicial atuante no centro da camada j. 

Cα’  = coeficiente de compressão secundária devido à biodegradação e à fluência do 

material sob peso próprio 

Ccrp  = coeficiente de compressão secundária devido à fluência do material face ao 

efeito da sobrecarga. 

t1  = idade média do aterro (3060 dias) ou tempo correspondente ao encerramento do 

aterro existente (6120 dias), em função dos casos de análise, a seguir discutidos. 

t2  = início de construção do aterro experimental (6840 dias). 

t3  = tempo para previsão do recalque (utilizados 7146, 7203, 7329 e 7674 dias, 

relativos, respectivamente, a 307, 363, 490 e 835 dias após o início das leituras). 

t4  = término da construção do aterro experimental (7020 dias). 

t5  = início da aplicação da sobrecarga (6840 dias) ou tempo médio de aplicação da 

sobrecarga (6930 dias). 
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Para cada ponto de controle (marcos superficiais e placas de recalque) foram 

determinadas as diversas componentes da formulação mencionada (alturas, tensões 

verticais e tempos). Tais componentes juntamente com as deformações observadas em 

tempos pré-estabelecidos (t3) permitiram a definição de um conjunto de valores, os quais 

foram analisados estatisticamente, através de regressões múltiplas não lineares, 

resultando na determinação dos coeficientes de compressão primária e secundária da 

referida formulação. Para a obtenção de um elevado universo de análise foram utilizados 

4 distintos tempos t3, quais sejam: 307, 363, 490 e 835 dias após o início do 

experimento. Foram analisados ainda 4 distintos casos, em função da definição dos 

parâmetros t1 e t5, conforme se segue: 

• Caso a: t1 = idade média do aterro; t5 = início do experimento. 

• Caso b: t1 = idade média do aterro; t5 = tempo médio da sobrecarga. 

• Caso c: t1 = encerramento do aterro existente; t5 = início do experimento. 

• Caso d: t1 = encerramento do aterro existente; t5 = tempo médio da sobrecarga. 

 

Figura 5.1.19 – Definição do parâmetro tempo para aplicação do modelo adaptado 
de SOWERS (1973). 
 

O valor n (número de divisões da coluna de resíduos) foi adotado igual a 15 para 

todos os pontos, após estudo simplificado para verificação da influência deste fator na 

determinação dos coeficientes do modelo. As tensões verticais devido à sobrecarga 
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foram determinadas em cada sub-camada com o auxílio do programa ZSTRESS já 

referenciado. A Tabela 5.1.11 apresenta os parâmetros do modelo e os coeficientes de 

determinação (R2) obtidos para os 4 casos analisados. A análise dos resultados confirma 

a influência do parâmetro tempo na determinação dos coeficientes de compressão. O 

caso b, sob o ponto de vista dos conceitos da mecânica dos solos, parece ser a 

aproximação mais adequada para consideração deste modelo. A Tabela 5.1.12 sumariza, 

neste sentido, os desvios de recalque calculados para os pontos de controle, tendo por 

base os coeficientes definidos para o caso b. A Figura 5.1.20, por sua vez, apresenta as 

curvas recalque vs. tempo observados e previstos para o marco superficial MSE4 para os 

casos b e d. Note-se que as curvas de previsão foram geradas a partir do término da 

construção do experimento (tempo t4), ou seja, após aplicação de toda a sobrecarga. 

 
Tabela 5.1.11 – Coeficientes de compressão do modelo adaptado de SOWERS 
(1973) para distintos casos de análise. 

PARÂMETROS 
CASOS 

Cc’ Cαααα’ Ccrp R2 

Caso a 0,164 0,617 8,59x10-10 0,73 

Caso b 0,164 0,617 6,90 x10-10 0,73 

Caso c 0,070 0,153 0,169 0,78 

Caso d 0,057 0,153 0,137 0,78 

 

Tabela 5.1.12 – Resultados de aplicação do modelo adaptado de SOWERS (1973). 

DESVIO, D (%) DESVIO, D (%)
D2.3-2.3 D2.3-2.3

MS01 63.199 239.900 44.04 PR1 58.420 247.062 4.44
MS02 63.385 253.934 19.18 PR2 54.975 245.456 3.50
MS03 64.232 254.630 24.28 PR3 53.933 244.130 6.70
MS04 64.599 254.327 9.68 PR4 53.963 242.830 -2.56
MS05 60.930 252.959 23.63 PR5 56.708 242.117 -5.56
MS06 59.663 249.603 7.43 PR6 56.825 247.480 1.47
MS07 58.583 245.611 -10.75 PR7 57.110 248.825 -8.61
MS08 58.943 243.163 23.07 PR8 56.735 246.183 -8.71
MS09 66.021 261.001 -7.55 Média - 245.510 -1.17
MS10 54.777 243.464 15.40 Desvio padrão - 2.340 6.04
MS11 67.082 263.735 -2.83
MS12 68.302 266.092 -9.30
MS13 50.985 236.873 15.17
MS14 64.195 259.394 -11.04
MS18 47.057 218.293 48.30
MS20 51.483 229.564 10.65
MS21 70.121 264.318 0.46
MS22 69.154 261.635 7.72
Média - 249.916 11.53

Desvio padrão - 12.988 17.33

MARCOS SUPERFICIAIS PLACAS DE RECALQUE

PONTO H (m) σσσσv' (kPa)

MODELO ADAPTADO DE SOWERS

PONTO H (m) σσσσv' (kPa)
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Figura 5.1.20 – Marco superficial MSE4. Curvas recalque vs. tempo para valores 
observados e previstos a partir do modelo adaptado de SOWERS (1973) (casos b e 
d). 
 

O uso deste modelo e de seus parâmetros mostrou-se fortemente dependente da 

escala de tempo adotada. O coeficiente de compressão primária (Cc’) apresentou 

resultados consistentes e em acordo com valores reportados na literatura, assim como 

com os resultantes de ensaios laboratoriais realizados com material do mesmo aterro 

(CARVALHO, 1999), notadamente se considerados os casos a e b. O coeficiente de 

compressão secundária devido à biodegradação e à fluência sob peso próprio (Cα') 

apresentou valores elevados, principalmente quando considerado como tempo inicial a 

idade média do aterro (casos a e b). O coeficiente de compressão secundária devido à 

fluência do material face ao efeito da sobrecarga (Ccrp) apresentou valores da mesma 

ordem de grandeza do coeficiente Cα' quando admitido como tempo inicial o 

encerramento do aterro existente (casos c e d). Tal valor, por outro lado, foi praticamente 

nulo para os casos a e b, onde uma ampla escala de tempo foi utilizada. Neste caso, a 

contribuição devido à fluência do material sob efeito da sobrecarga (experimento) foi 

desprezível perante os recalques observados. A Tabela 5.1.13 apresenta uma síntese dos 

coeficientes de compressão reportados na literatura, tendo por base os conceitos 

aplicados por SOWERS (1973). Os coeficientes de compressão secundária apresentados 

tiveram por base o encerramento dos aterros como tempo de origem, devendo ser 

tomados como base de comparação, neste sentido, os casos c e d do presente estudo. 
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Tabela 5.1.13 – Parâmetros de compressibilidade baseados no modelo de SOWERS 
(1973). Valores calculados e reportados na literatura. 

 

5.1.3 Análise Crítica do Desempenho dos Modelos 

 
O estudo dos modelos de compressibilidade existentes mostrou que algumas propostas 

reproduziram muito bem os dados observados, enquanto outras não foram capazes de 

preverem satisfatoriamente os recalques registrados. Neste último grupo podem ser incluídos 

o modelo de YEN & SCANLON (1975) e as propostas baseadas em funções logarítmicas, as 

quais geraram elevados desvios de recalque e tendências de comportamento inconsistentes, 

Cc' Cαααα' Ccrp

3,9m de aterro laboratório 0.35 - -
controle de campo 0.05 - 0.25 0.04 -

20-200 kPa laboratório 0.17 - -
80-200 kPa laboratório 0.35 - -
80-200 kPa laboratório 0.22 - -
100-400 kPa laboratório 0.21 - -
100-400 kPa laboratório 0.36 - -

0.002 - 0.03 -
0,9 a 4,5m de aterro controle de campo - 0.017 - 0.023 -
3,3 a 6,1m de aterro controle de campo - 0.00125 -
0,6 a 0,9m de aterro controle de campo - 0.05 -

ZOINO (1971)
(Yellow Freight Terminal) 1,8m de aterro controle de campo 0.257 ± 0.077 0.024 ± 0.020 -
(Columbia Point Housing) 0.021 ± 0.003 -

0,6m de aterro controle de campo - 0.036 -
MERZ & STONE (1962) 0,6m de aterro controle de campo - 0.027 -

apud: FASSETT et al (1994) 0,6m de aterro controle de campo - 0.029 -
0,6m de aterro controle de campo - 0.023 -
0,6m de aterro controle de campo - 0.093 -

0.26 0.24 -
0.08 0.02 -

RAO et al. (1977) 107 - 1070 kPa laboratório 0.16 - 0.235 0.012 - 0.046 -
apud: WALL & ZEISS, 1995
SHEURS & KHERA (1980) 1,8m de aterro controle de campo 0.18 -

SOWERS (1973) valores recomendados 0.29 0.05 -
(assuming e0 = 5)

WATTS & CHARLES (1990) ensaios de carga - 0.1 - 0.23 0.02
YORK et al. (1977) 0.08 - 0.21 0.02 - 0.04 -
US NAVY (1983) valores recomendados 0.1 - 0.4 0.02 - 0.07 -

48 - 1440 kPa laboratório 0.22 - -
19 - 1440 kPa laboratório 0.18 - -
24 - 1440 kPa laboratório 0.18 - -
96 - 1440 kPa laboratório 0.15 - -
3 - 1440 kPa laboratório 0.17 - -
3 - 1440 kPa laboratório 0.17 - -

- 0.008 - 0.009 -
ZAMISKIE et al (1994) 2,4 a 3m de aterro controle de campo 0.01 - 0.04 0.001 - 0.006 -
DEUTSCH et al. (1994) 9,1m de aterro controle de campo 0.15 - 0.39 - -

TANG et al. (1994) 6.7 - 37.1 kPa controle de campo 0.138 - 0.325 - -
BJARNGARD & EDGERS (1990) 28,7 - 130 kPa revisão da literatura 0.05 - 0.26 - -

BEAVEN (1996) 40 - 600 kPa célula de carga de grande dimensão 0.20 - 0.25 - -
BOUTWELL & FIORE (1995) 0.9 a 3,0m de aterro controle de campo 0.09 - 0.19 0.0066 - 0.0120 -

STULGIS  et al (1995) 6,0m de aterro controle de campo 0.16 0.02 -
ESPINACE et al (1991) 0,2 a 0,4m de aterro controle de campo 0.09 - 0.13 0.08 - 0.26 -

10 kPa células de teste (bioativa) 0.25 0.033 - 0.056 -
células de teste (inerte) 0.21 0.037 - 0.049 -

CARVALHO (1999) 20 - 640 kPa laboratório 0.175 - 0.229 - -
PESQUISA ATUAL

Caso a 26.4 kPa controle de campo 0.1644 0.6172 8.59E-10
Caso b 26.4 kPa controle de campo 0.1644 0.6172 6.90E-10
Caso c 26.4 kPa controle de campo 0.0702 0.1533 0.1693
Caso d 26.4 kPa controle de campo 0.0566 0.1534 0.1365

REFERÊNCIA SOBRECARGA MÉTODO DE ENSAIO
COEFICIENTES DE COMPRESSÃO

GABR & VALERO (1995)

WALL & ZEISS (1995)

BURLINGAME (1985)

LANDVA (1990)

LUKAS (1992)

OWEIS & KHERA (1990)
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não sendo sua aplicação recomendada para o caso de estudo. A Figura 5.1.21 apresenta, para 

o conjunto de marcos superficiais, os desvios médios de recalque (D) obtidos para os outros 

modelos e para as séries de tempo analisadas. A Figura 5.1.22 apresenta similar resultados 

para as placas de recalque presentes no experimento. Nestas figuras apresentam-se os 

modelos que tiveram um comportamento satisfatório, em termos dos desvios e/ou de 

reprodução das curvas recalque vs. tempo. 

Os resultados da aplicação dos modelos apresentaram tendências distintas para os 

marcos superficiais e placas de recalque, devendo tal fato estar associado à presença e ao 

efeito do aterro experimental (sobrecarga). Os modelos de GIBSON & LO (1961) e 

hiperbólico, por exemplo, reproduziram muito bem as curvas recalque vs. tempo para os 

marcos superficiais, independentemente da série de tempo utilizada, não repetindo tal 

desempenho para as placas de recalque. Tais modelos, em ambos os casos, geraram desvios 

negativos, ou seja, subestimaram os valores de recalque em suas previsões. Os modelos de 

EDGERS et al. (1992) e os baseados em funções de potência, por outro lado, apresentaram 

melhor desempenho quando aplicados às placas de recalque, gerando sempre desvios 

positivos, ou seja, superestimando os recalques. Os modelos de COUMOULOS & 

KORYALOS (1997), BJARNGARD & EDGERS (1990) e o adaptado da proposta de 

SOWERS (1973) geraram igualmente pequenos desvios e comportamentos praticamente 

similares para as placas de recalque e marcos superficiais, ou seja, recalques previstos 

menores que os observados, exceção feita ao modelo de SOWERS (1973) aplicado aos 

marcos superficiais. 

Apesar do satisfatório desempenho de alguns modelos, preocupações relativas à 

adequada definição do parâmetro tempo (tempo de início, t0) e à utilização de leis 

consistentes para reprodução dos diferentes mecanismos de compressão atuantes, emergiram 

do estudo realizado. A utilização de modelos baseados em simples formulações matemáticas, 

com parâmetros e coeficientes sem significado físico, e que visam simplesmente ajustar 

pontos de uma curva, devem ser evitados ou utilizados com ressalvas. 

Quanto à questão do parâmetro tempo, parecem falhar as propostas que não consideram 

o histórico de vida do aterro sanitário, preocupando-se no entendimento e reprodução de 

comportamento a partir de um certo instante de interesse. Conforme já mencionado, a 

definição do tempo inicial t0 tem influência significativa nos resultados e parâmetros dos 

modelos analisados. As Figuras 5.1.23, 5.1.24 e 5.1.25 procuram ilustrar tal impacto, em 

termos das curvas recalque vs. tempo e parâmetros obtidos, quando utilizados distintos 

modelos de análise. Na Figura 5.1.23, por exemplo, são representadas as curvas recalque vs. 

tempo, observadas para o marco superficial MSE4, tomadas a partir de distintos tempos de 
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início (t0). Apesar de representarem os mesmos recalques, pode-se facilmente verificar que 

as mesmas gerarão diferentes respostas e parâmetros quando ajustadas aos modelos 

anteriormente analisados. 

Figura 5.1.21 – Aplicação dos modelos existentes. Desvios médios de recalques para os 
marcos superficiais. 

Figura 5.1.22 – Aplicação dos modelos existentes. Desvios médios de recalques para as 
placas de recalque. 
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Figura 5.1.23 – Curva recalque vs. tempo assumindo distintos tempos de início (t0). 
Marco superficial MSE4. 
 

Ainda no sentido de demonstrar a influência do parâmetro tempo nos modelos existentes 

foi realizado estudo adicional, tendo por base os recalques observados por cerca de 3 anos no 

marco superficial MSE4. Nesta análise, foram utilizadas 3 distintas séries de tempo, sendo o 

tempo t0 definido ao início das leituras (série A), 1 ano (série B) e 2 anos (série C) após este 

evento. Com isto foram geradas séries de recalques com 1, 2 e 3 anos de leitura, 

correspondentes, respectivamente, às séries C, B e A. Tendo em conta os recalques 

observados no período foram igualmente ajustadas as alturas da coluna de resíduos ao início 

de cada série de tempo, ou seja, tudo passou como se um novo instrumento de controle 

tivesse sido instalado em períodos distintos, sendo desejado reproduzir as curvas recalque vs. 

tempo a partir de propostas existentes. As Figuras 5.1.24 e 5.1.25 apresentam os resultados 

obtidos com a aplicação dos modelos de GIBSON & LO (1961) e BJARNGARD & 

EDGERS (1990), respectivamente. Observa-se que coeficientes de compressibilidade 

distintos foram obtidos para as três séries de tempo, não podendo, portanto, estes valores 

serem utilizados e transferidos a outros aterros ou pontos de controle para previsão dos 

recalques futuros de forma direta. 

Outro aspecto digno de nota, diz respeito a consideração, por todas as propostas, do 

aterro como um maciço único, desprezando toda a seqüência de aterramento e os processos 

de compressão que atuam de forma distinta em cada camada aterrada. 
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Figura 5.1.24 – Curvas recalque vs tempo observadas e previstas para distintas séries 
de tempo, a partir do modelo de GIBSON & LO (1961). Marco superficial MSE4. 

Figura 5.1.25 – Curvas recalque vs tempo observadas e previstas para distintas séries 
de tempo, a partir do modelo de BJARNGARD & EDGERS (1990). Marco superficial 
MSE4. 
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Diante desses fatos, julga-se importante a proposição de um modelo e de um algoritmo 

de cálculo para previsão dos recalques de aterros sanitários, que leve em conta os 

mecanismos de compressão envolvidos, o parâmetro tempo e o histórico de construção do 

maciço, considerados de forma teoricamente consistente e que possam ser utilizados em 

outros estudos, como a seguir se descreve. 

 

5.2 Concepção de Modelo Reológico Compósito para Compressão dos Resíduos Sólidos 

Urbanos 

 
Tendo por base a análise de desempenho dos modelos existentes e os mecanismos de 

compressão atuantes foi concebido um modelo reológico compósito para representar o 

comportamento dos resíduos sólidos urbanos sob o ponto de vista de sua compressibilidade. 

O modelo considera os mecanismos de compressão primária e secundária, governados por 

leis próprias e parâmetros reológicos com significado físico, explicitando de forma clara e 

consistente o parâmetro tempo. O modelo é denominado compósito uma vez que incorpora e 

combina em sua formulação e estrutura leis próprias para cada mecanismo de compressão 

envolvido, provenientes e adaptadas de soluções existentes. 

 
- compressão mecânica primária: este mecanismo incorpora a parcela de deformações 

devidas ao incremento das tensões verticais (pressões sobrejacentes). O modelo define 

esta componente baseada na teoria da consolidação primária de solos, conforme utilizada 

e discutida por SOWERS (1973). Apesar da aplicação desta teoria ser discutida, visto 

suas hipóteses básicas não serem totalmente válidas para os resíduos sólidos (material 

saturado, adensamento unidirecional e relação linear entre a variação do índice de vazios 

e as tensões aplicadas, entre outras), a mesma tem sido utilizada, fornecendo resultados 

satisfatórios para a compressão primária em aterros sanitários. Os estudos de 

CARVALHO (1999), que demonstraram serem lineares as curvas (e) vs. log (σv) para os 

resíduos sólidos do Aterro Sanitário Bandeirantes, e o desempenho do modelo de 

SOWERS (1973), descrito no item 5.1.2, foram subsídios adicionais para inclusão desta 

componente no modelo concebido. 

- compressão mecânica secundária: este mecanismo incorpora a parcela de deformações 

devidas ao processo de fluência do material sob influência do peso próprio e 

carregamentos externos. Neste caso, o modelo utiliza a proposta de GIBSON & LO 

(1961), adaptada para associar os acréscimos de tensão vertical aos tempos de aplicação 

do carregamento. Apesar da formulação ter sido originalmente desenvolvida para 
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descrever o processo de consolidação de solos saturados, a mesma foi aqui adequada e 

utilizada para reproduzir o processo de compressão de resíduos não saturados. 

- compressão biológica secundária: este mecanismo incorpora a parcela de deformações 

devidas ao processo de degradação dos resíduos. O modelo baseia-se aqui na solução de 

PARK & LEE (1997), a qual associa o processo de perda e transformação de massa e 

conseqüentes recalques secundários à taxa de solubilização da matéria degradável 

presente nos resíduos. Tal solução foi adequada para que o parâmetro tempo fosse 

inicializado no instante de disposição do resíduo no maciço sanitário. 

 
A representação do modelo reológico compósito encontra-se indicada na Figura 5.2.1. 

Trata-se da associação em série de 3 (três) corpos reológicos, os dois primeiros dependentes 

das tensões aplicadas, como a seguir se descreve: (i) um elemento generalizado de Hooke 

(relativo à compressão mecânica primária), representado por uma mola de constante elástica 

Cc; (ii) um corpo de Kelvin (relativo à compressão mecânica secundária), representado pela 

associação de um elemento de Hooke (mola de constante elástica b) e um elemento de 

Newton (amortecedor de viscosidade c); e (iii) um terceiro corpo (relativo à compressão 

biológica secundária), não dependente das tensões aplicadas e representado pela associação 

em paralelo de um elemento de compressão finita (deformação biológica máxima Edg) e um 

amortecedor de viscosidade d. A resposta do modelo se dá em termos de deformações (ε), 

tendo por variáveis as tensões e sobrecargas verticais (σ, ∆σ) e o parâmetro tempo (t), este 

último com distintas definições para as componentes de compressão secundária mecânica e 

biológica. O modelo possui 5 (cinco) parâmetros reológicos e a seguinte forma analítica: 

Figura 5.2.1 – Modelo reológico compósito para compressão dos resíduos sólidos 
urbanos. 

∆σ 

Cc 

b c 

d Edg 
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ε = ∆H / H = Cc’ log [(σo + ∆σ) / σ0 ] + ∆σ b (1 – e –c t’) + Edg (1 – e –d t’’) 

 

onde: 

ε = deformação 

∆H = recalque 

H = altura da coluna de resíduo 

Cc’ = coeficiente de compressão mecânica primária 

σo = tensão vertical inicial 

∆σ = incremento de tensão vertical 

b = coeficiente de compressão mecânica secundária 

c = taxa de compressão mecânica secundária 

Edg = compressão total devido à degradação dos resíduos 

d = taxa de compressão biológica secundária 

t' = tempo a partir da aplicação do carregamento 

t'' = tempo a partir da disposição dos resíduos. 

 
A aplicação do modelo para previsão dos recalques de aterros sanitários está diretamente 

associada à consideração da seqüência construtiva dos mesmos e das apropriadas hipóteses 

de tempo nas componentes de compressão dependentes deste parâmetro. Os recalques de 

cada camada, devido aos distintos mecanismos de compressão atuantes, são individualmente 

calculados, sendo o recalque total do maciço determinado de forma cumulativa através do 

conceito de superposição de efeitos, o qual será melhor detalhado nos itens que se seguem. 

Para a adequada utilização do modelo reológico compósito e dos conceitos a ele associados 

foi desenvolvido um programa computacional, programa MSWSET, para previsão de 

recalques em aterros sanitários, conforme se discute na seqüência. 

 

5.3 Programa Computacional MSWSET 

 
O passo seguinte à concepção do modelo compósito foi o desenvolvimento de um 

programa de cálculo computacional para previsão de recalques em aterros sanitários. Como 

características principais do programa podem ser listadas: 

 
- consideração de distintos materiais, propriedades e condições de contorno; 

- compressão dos resíduos calculada com base no modelo reológico compósito concebido; 

- consideração do histórico de construção do aterro e seu efeito sobre cada camada 

disposta; 
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- utilização do conceito de superposição de efeitos (distintos mecanismos de compressão) 

em cada camada; 

- consideração da influência de eventuais carregamentos externos com base em 

aproximações elásticas; 

- cálculo e geração de curvas de recalque e altura total vs. tempo e de recalques parciais 

(relativos) a partir de tempos pré-estabelecidos; 

- cálculo de recalques em pontos (camadas) internos do maciço para tempos distintos e 

pré-estabelecidos. 

 
5.3.1 Estruturação do Programa 

 
O programa foi escrito em linguagem FORTRAN 9011, sendo constituído pelo programa 

principal e por 5 (cinco) sub-rotinas de cálculo (MARQUES, 2001). O programa principal 

inclui os blocos de entrada de dados, de cálculo da matriz de estado, de iteração de alturas e 

profundidades; de geração das curvas de recalque total e parcial, e de cálculo de recalques e 

alturas em pontos (camadas) internas do maciço. As sub-rotinas de cálculo incluem: sub-

rotina “PRIMARY” (cálculo da compressão primária da camada); sub-rotina “CREEP” 

(cálculo da compressão mecânica secundária); sub-rotina “BIOLOGICAL” (cálculo da 

compressão biológica secundária); sub-rotina “RECTANGULAR” (cálculo do fator de 

influência de tensões devido a carregamentos retangulares); e sub-rotina “STRIP” (cálculo 

do fator de influência de tensões devido a carregamentos de faixas). O programa fonte, 

juntamente com o fluxograma e as listagens de entrada e saída de dados para um caso de 

estudo real, encontram-se apresentados no Apêndice IV. 

 
5.3.1.1 Entrada de Dados: Propriedades dos Materiais, Características das Camadas e 

Seqüência de Aterramento. 

 
A entrada de dados do programa MSWSET tem por base a reprodução do histórico de 

construção do aterro, em termos das camadas e materiais que o constituíram. Neste sentido, 

foi introduzido o conceito de evento (E), através do qual são incorporadas as informações 

requeridas pelo programa nas datas-marco de interesse. Os eventos correspondem, portanto, 

aos instantes de disposição de camadas de resíduos e de cobertura final, aos instantes onde 

leituras e controles de recalques foram efetuados, ou ainda aos instantes onde simplesmente 

deseja-se determinar os recalques ocorridos ou esperados para o maciço sanitário. A cada 

evento encontra-se associado o instante (t) de sua ocorrência, a camada (LAY) ultimamente 

                                                 
11 Microsoft Developer Studio. FORTRAN Power Station 4.0, 1994-1995. Microsoft Corporation. 
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disposta, o material desta camada (MAT) e dois parâmetros de controle: um primeiro (Hc) 

para indicação de disposição ou não da referida camada naquele evento; e outro (SLOAD) 

para indicação de camada de sobrecarga ou não naquele evento. As características de cada 

material (MAT) definido são igualmente informadas, incluindo peso específico inicial (γ0), 

altura inicial da camada (H0) e parâmetros de compressibilidade do modelo compósito (Cc’, 

b, c, Edg e d). A Figura 5.3.1 apresenta o esquema conceitual para definição dos eventos, 

materiais e histórico de construção em um caso hipotético de aterro sanitário com 8 camadas 

e 4 materiais distintos. 

 
EVENTOS MATERIAIS 

E t LAY MAT Hc SLOAD MAT H0 γγγγ0 Cc b c Edg d 
1 t1 1 1 1 0 1 H01 γ01 Cc1 b1 c1 Edg1 d1 
2 t2 2 1 1 0 2 H02 γ02 Cc2 b2 c2 Edg2 d2 
3 t3 3 2 1 0 3 H03 γ03 Cc3 b3 c3 Edg3 d3 
4 t4 3 2 0 0 4 H04 γ04 Cc4 b4 c4 Edg4 d4 
5 t5 4 2 1 0         
6 t6 5 2 1 0         
7 t7 6 3 1 0         
8 t8 6 3 0 0         
9 t9 6 3 0 0         

10 t10 7 4 1 0         
11 t11 8 3 1 1         
12 t12 8 3 0 1         
13 t13 8 3 0 1         
NE tNE 8 3 0 1         

 
Figura 5.3.1 – Esquema conceitual para definição dos eventos, materiais e histórico de 
construção. 
 

Apesar da disposição das camadas (resíduos ou material de cobertura) ser realizada ao 

longo de um certo período de tempo, tal evento é considerado no programa de forma 

instantânea, ao meio tempo da execução das mesmas. O valor de Hc será igual a 1 quando a 

camada associada ao evento em questão tiver sido disposta naquele instante. Caso contrário, 

seu valor será nulo, como é o caso da camada 6 associada ao evento 8, ilustrado no esquema 

da Figura 5.3.1. O valor de SLOAD, por sua vez, será igual a 1 quando a camada associada 

ao evento em questão deva ser considerada como uma sobrecarga externa. No caso da 
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simples sobreposição de novas camadas de resíduos este valor será nulo, como é o caso da 

camada 4, evento 5, apresentado no esquema da Figura 5.3.1. 

Os demais parâmetros requeridos pelo programa, em sua entrada de dados, são: 

 
- dados gerais: incluem a denominação do aterro sanitário analisado (FILL); datas de 

início (DI) e término (CD) de construção e de previsão desejada dos recalques (FD); 

identificação do ponto de análise no aterro (BM); e nível da fundação do aterro no ponto 

de análise (FL). 

- dados adicionais relativos aos eventos, camadas e materiais: incluem o número total de 

eventos a serem considerados (NE); número total de camadas do aterro sanitário (NLAY); 

e número total de materiais presentes no aterro (NMAT). 

- dados relativos a sobrecargas: incluem o parâmetro identificador para cálculo do fator de 

influência de tensões (SGE); distância do ponto de análise ao centro da sobrecarga (X); 

coordenadas (x,y) do ponto de análise (XI, YI); largura da sobrecarga (W); coordenada x 

do vértice inferior esquerdo de sobrecarga retangular (XQ); coordenada y do vértice 

inferior esquerdo de sobrecarga retangular (YQ); comprimento da sobrecarga na direção 

x (DX); comprimento da sobrecarga na direção y (DY). 

- dados para geração de curvas de recalques parciais (relativos): incluem o evento a partir 

do qual deva ser gerada uma curva de recalques parcial (NSTART). 

- dados para cálculo de recalques em pontos internos do maciço: incluem o número de 

pontos a serem calculados (NP); evento em que se deseja determinar os recalques 

internos do maciço (EVENT); camada do maciço em que se deseja determinar os 

recalques internos do maciço (LLAY). 

 
5.3.1.2 Consideração dos Mecanismos de Compressão através do Conceito da Superposição 

de Efeitos 

 
O cálculo de recalques de aterros sanitários pelo programa MSWSET tem por base o 

conceito de superposição de efeitos das diversas camadas que constituem o aterro. Tal 

conceito implica o cálculo cumulativo dos recalques de cada camada, devido aos distintos 

mecanismos de compressão, tendo em conta os tempos e carregamentos associados à 

disposição das camadas sobrejacentes. A Figura 5.3.2 ilustra, de forma conceitual e para um 

aterro hipoteticamente construído em 5 camadas, o esquema para consideração dos 

mecanismos de compressão. A seqüência construtiva do aterro e a relação recalque vs. tempo 

para a camada 1 são apresentadas na figura, sendo esta última resultado da superposição dos 

mecanismos de compressão primária (considerada de forma imediata no instante de 
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aplicação das cargas, isto é, da disposição de camadas sobrejacentes) e de compressão 

secundária (mecânica e biológica). O conceito é aplicado de forma análoga para o cálculo 

dos recalques das demais camadas, sendo o recalque total do aterro, após um determinado 

tempo t, a somatória dos recalques individuais de cada camada no referido tempo. 

 
Figura 5.3.2 – Esquema para consideração dos mecanismos de compressão através do 
conceito de superposição de efeitos. 
 

A compressão primária de cada camada é calculada, portanto, pelo programa MSWSET 

para cada instante em que a mesma é submetida a carregamento (disposição de novas 

camadas ou sobrecarga). A compressão mecânica secundária devido ao processo de fluência 

dos materiais apresenta um esquema de cálculo um pouco mais complexo, visto depender, 

para cada camada em análise, do tempo de aplicação e da magnitude do carregamento. A 

Figura 5.3.3 apresenta, de forma esquemática e para o aterro exemplificado na Figura 5.3.2, 
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o conceito utilizado pelo programa MSWSET para consideração da parcela relativa à 

compressão mecânica secundária dos resíduos sólidos. Nesta figura, são apresentadas as 

relações recalque vs. tempo para cada camada disposta, cujos comportamentos estão 

diretamente relacionados à seqüência construtiva do aterro. A camada 1, por exemplo, inicia 

um processo de fluência, devido ao peso próprio, a partir de sua disposição no aterro (tempo 

t1). No tempo t2, correspondente à disposição da camada 2, esta camada dá início a um novo 

processo de deformação por fluência devido a este último carregamento. De forma análoga, 

novas curvas de recalque por fluência da camada 1 terão origem nos tempos t3, t4 e t5, como 

resposta à disposição das camadas 3, 4 e 5, respectivamente. A compressão da camada 1, por 

exemplo, no tempo t, será a somatória das respostas desta camada à cada carregamento neste 

tempo. A parcela total de recalque por compressão secundária do aterro sanitário, no tempo t, 

por sua vez, será a somatória das contribuições individuais de cada camada, no referido 

tempo, devido a este mecanismo de compressão. 

O recalque total do aterro devido à compressão mecânica secundária no tempo t (Sc,t), no 

exemplo ilustrado na Figura 5.3.3, será portanto: 

 
tempo t2: Sc,2 = Sc(1,2) 

tempo t3: Sc,3 = Sc(1,3)+ Sc(2,3) 

tempo t4: Sc,4 = Sc(1,4) + Sc(2,4) +Sc(3,4) 

tempo t5: Sc,5 = Sc(1,5) + Sc(2,5) + Sc(3,5) +Sc(4,5) 

tempo t6: Sc,6 = Sc(1,6) + Sc(2,6) + Sc(3,6) +Sc(4,6) +Sc(5,6) 

 
onde: 

Sc(i,t) = recalque por compressão mecânica secundária da camada i no tempo t. 

 
A compressão biológica secundária é considerada no programa MSWSET também 

admitindo o conceito de superposição de efeitos, porém de forma mais simples, visto tal 

mecanismo ser função apenas do tempo de disposição da camada sob análise. A Figura 5.3.4, 

neste sentido, apresenta o esquema conceitual para consideração deste mecanismo para o 

aterro exemplificado nas figuras anteriores. Neste caso, o recalque total devido ao processo 

de biodegradação dos resíduos sólidos no tempo t (Sbio,t) é calculado como sendo a simples 

somatória das contribuições individuais de cada camada no referido tempo t. A resposta da 

camada 1, por exemplo, é inicializada no tempo t1, correspondente à disposição desta camada 

no aterro, e assim sucessivamente para as camadas 2, 3, 4 e 5, respectivamente, nos tempos 

t2, t3, t4 e t5, resultando, portanto, como recalques totais devido à compressão biológica 

secundária no tempo t (Sbio,t): 
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Figura 5.3.4– Esquema para consideração dos mecanismos de compressão biológica 
secundária. 
 

tempo t2: Sbio,2 = Sb(1,2) 

tempo t3: Sbio,3 = Sb(1,3) + Sb(2,3) 

tempo t4: Sbio,4 = Sb(1,4) + Sb(2,4) + Sb(3,4) 

tempo t5: Sbio,5 = Sb(1,5) + Sb(2,5) + Sb(3,5) + Sb(4,5) 

tempo t6: Sbio,6 = Sb(1,6) + Sb(2,6) + Sb(3,6) + Sb(4,6) + Sb(5,6) 

 
onde: 

Sb(i,t) = recalque por compressão biológica secundária da camada i no tempo t. 

 

 

camada 4 
camada 3 

camada 2 

camada 1 

camada 1 

camada 2 

camada 3 

camada 4 

camada 5 

t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 TEMPO 

Sb2,3 Sb3,4 Sb4,5 Sb5,6 

Sb 2,4 
Sb3,5 Sb4,6 

Sb3,6 

Sb1,4 

Sb1,6 

HISTÓRICO DE CONSTRUÇÃO 

Sbio 

Sbio,5 

camada 5 
Sb1,2 

Sbio,6 

Sbio,4 

Sbio,3 

Sbio,2 Sb1,3 

Sbio (total) 

Sb2,5 

Sb1,5 
Sb2,6 

Sbi,t 
i = camada sob análise;   t = tempo 
Exemplo: 
Sb1,5 = recalque da camada 1 devido a biodegradação no tempo t5 
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5.3.1.3 Montagem da Matriz de Estado e Cálculo dos Recalques 

 
As variáveis necessárias à determinação dos recalques de cada camada incluem as 

tensões verticais iniciais (σ0), as sobrecargas para efeito do cálculo da compressão primária 

(∆σsob), os acréscimos de tensão vertical (∆σc) e os intervalos de tempo desde sua aplicação 

(∆tc), para efeito do cálculo da compressão mecânica secundária, e os intervalos de tempo 

desde a disposição das camadas (∆tbio), para efeito do cálculo da compressão biológica 

secundária. 

A sistematização destas variáveis foi realizada através da montagem e cálculo de uma 

matriz de estado (“arrays” bi e tridimensionais), cujos elementos representam o estado de 

tensões e os períodos de tempo de interesse para cada camada. Tal matriz é calculada na 

estrutura principal do programa, sendo a base de alimentação das sub-rotinas de cálculo de 

recalques, a seguir descritas. A Figura 5.3.5 apresenta a estrutura conceitual da matriz de 

estado do programa MSWSET, tendo por base o problema ilustrado na Figura 5.3.1. Neste 

caso, são simplesmente apontadas as variáveis calculadas pelo programa para cada camada, 

sobrecarga e estágio de tempo. 

Cada mecanismo de compressão contemplado pelo modelo reológico compósito 

concebido foi introduzido no programa MSWSET através de sub-rotinas próprias. A sub-

rotina “PRIMARY” é responsável pelo cálculo do recalque primário das camadas i nos 

tempos t (Sp(i,t)), assim como da totalização desta parcela do recalque para o aterro sanitário 

como um todo a cada instante t (Sp,t). A determinação dos recalques é realizada tendo por 

base a primeira componente da formulação analítica do modelo compósito, assim como os 

elementos de interesse da matriz de estado. O cálculo dos recalques mecânicos secundários é 

realizado pela sub-rotina “CREEP”, tendo por base o conceito de superposição de efeitos, 

mencionado no item anterior, os elementos da matriz de estado e a correspondente 

formulação analítica definida para esta parcela. Neste caso, a sub-rotina calcula os recalques 

em três distintos níveis, ou seja, (i) recalques de cada camada i, a cada instante t, devido a 

cada carregamento j (Sc(i,j,t)); (ii) recalques de cada camada i, a cada instante t, totalizadas as 

respostas de cada carregamento j (Sc(i,t)); (iii) recalques totais deste mecanismo de 

compressão para o aterro sanitário a cada instante t (Sc,t). A sub-rotina “BIOLOGICAL”, por 

fim, calcula os recalques devido a biodegradação dos resíduos, tendo por base, igualmente, o 

conceito de superposição de efeitos, os elementos pertinentes da matriz de estado e a 

correspondente formulação analítica do modelo compósito. Os recalques são aqui definidos 

para cada camada i, a cada instante t (Sb(i,t)), assim como para o maciço como um todo, a 

partir da totalização das contribuições individuais das camadas nos tempos t (Sbio,t). 
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O procedimento descrito permite calcular não só a curva recalque vs. tempo do aterro 

sanitário, mas também a evolução de recalques de qualquer ponto (camada) interna do maciço 

ao longo do tempo, conforme será descrito no item 5.3.2.3. 

 

5.3.1.4 Consideração da Influência das Sobrecargas 

 
O programa MSWSET considera a presença de sobrecargas de três formas distintas a partir 

da definição do parâmetro SGE, como: 

 
- carregamento de largura e comprimento infinito (SGE = -1): este caso representa a situação, 

comum nos aterros de certo porte, de disposição de camadas em grandes áreas de trabalho, 

configurando amplas regiões carregadas. A sobrecarga, definida como o peso próprio da 

referida camada, apresenta, nesta situação, fator de influência de tensões IZ igual a 1. 

- carregamento de largura finita e comprimento infinito (SGE = 1): as áreas carregadas, 

representadas por camadas de resíduos ou sobrecargas externas, que apresentam dimensões 

e arranjo, em relação ao maciço subjacente, compatível com a configuração geométrica 

deste grupo, tem o fator de influência IZ calculado pela sub-rotina “STRIP”. Tal sub-rotina 

tem por base a solução de Boussinesq para a propagação de tensões no interior de maciços 

de solo, estendida para o presente caso por FADUM (1948). Apesar da aplicação de 

soluções baseadas na teoria da elasticidade ser questionável para o estudo de 

comportamento de resíduos sólidos, a mesma foi aqui utilizada pela sua simplicidade 

quando comparada a outras soluções. A formulação empregada foi obtida da integração da 

solução original, a partir da equação apresentada por DAS (1993), conforme se segue: 

 

dr
zrX

zqW

W
z ∫

−








+−






=∆

2

2
222

3

))((
2
π

σ  

 
onde: 

∆σz = tensão vertical atuante na profundidade z sob o ponto em análise. 

q = sobrecarga atuante à superfície. 

z = profundidade sob o ponto em análise. 

X = distância na direção x do ponto sob análise ao centro da sobrecarga. 

W = largura da sobrecarga. 

r = distância do centro da sobrecarga ao elemento de carga infinitesimal de espessura dr, 

Esta variável é utilizada para integrar os elementos de carga infinitesimais de -W/2 a +W/2. 
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Como dado de entrada, deve ser informada a distância entre o ponto de interesse e o 

centro da sobrecarga (X) e a largura da sobrecarga (W). O programa calcula o fator de 

influência de tensões (razão entre ∆σz e q) devido a cada sobrecarga q, para cada camada i, 

a cada tempo t (IZ(q,i,t)). 

- carregamento de área retangular (SGE = 0): as áreas retangulares, uniformemente 

carregadas, representadas por camadas de resíduos ou sobrecargas externas, tem o fator de 

influência IZ calculado pela sub-rotina “RECTANGULAR”. Tal sub-rotina tem igualmente 

por base a solução de Boussinesq para a propagação de tensões no interior de maciços de 

solo, estendida para o presente caso por FADUM11 apud BADILLO & RODRIGUEZ 

(1967). A formulação utilizada é apresentada a seguir: 
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m = B / z                  n = L / z 

 
onde: 

B = largura da área carregada 

L = comprimento da área carregada 

z = profundidade sob o ponto de análise considerado (vértice da área retangular). 

 
Para elevados valores de m e n, o denominador do segundo termo da formulação pode 

se tornar negativo (PINTO, 2000). Para solucionar este problema foi incluída uma terceira 

componente na equação igual a: 
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Uma vez que a referida formulação diz respeito às tensões propagadas sob o vértice da 

área carregada, um algoritmo próprio foi desenvolvido para consideração de diferentes 

combinações de áreas retangulares em função da posição relativa do ponto de interesse. 

Neste sentido, faz-se necessária a definição das coordenadas (x,y) do ponto de interesse, as 

coordenadas (XQ, YQ) do vértice inferior esquerdo da área retangular carregada e a 

                                                 
11 FADUM, R.E. (1941). Influence values for vertical stresses in a semi-infinite, elastic solid due to 
surface loads, Harvard University. 
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extensão da área carregada nas direções x e y (DX, DY). À semelhança da sub-rotina 

“STRIP”, o fator de influência é aqui calculado para cada sobrecarga q, cada camada i, e a 

cada tempo t (IZ(q,i,t)). 

 
A profundidade da sobrecarga q em relação à camada i (zi,q), utilizada em ambas sub-rotinas 

de cálculo, é definida como a distância entre a base da sobrecarga e o meio da camada em 

análise, sendo calculada no programa como a somatória das alturas (espessuras) das camadas 

subjacentes ao carregamento. Esta profundidade e as alturas das camadas a ela associadas são, 

no entanto, alteradas na medida em que os recalques vão ocorrendo no aterro sanitário. De 

forma a considerar as corretas profundidades no cálculo do fator de influência IZ, o programa 

MSWSET incorpora um algoritmo que define as profundidades a partir da verificação de um 

critério de convergência para as alturas das camadas dispostas no maciço. O algoritmo 

basicamente verifica se a diferença entre a prévia e a última altura de camada calculada respeita 

o critério de convergência. Caso negativo, o processo é reiniciado, sendo a determinação do 

fator de influência e dos recalques realizado com o valor da última profundidade calculada. O 

critério de convergência utilizado obedece à formulação proposta por REDDY (1984) para 

problemas não lineares, conforme formulação a seguir apresentada. Tal critério é verificado para 

todos os eventos definidos para o problema. 

 

≤∈
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∑
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onde: 

LAY(m) = número de camadas do aterro dispostas no aterro no evento m. 

Hact(i,m) = altura prévia (iteração r) da camada i no evento (instante) m. 

Hcalc(i,m) = altura última (iteração r+1) da camada i no evento (instante) m. 

∈  = tolerância para as alturas da camada prévia e posteriormente calculadas. 

 
O valor da tolerância ∈  foi definido através de estudo de sensibilidade durante a fase de 

testes do programa. A faixa entre 10-1 e 10-4 foi testada, tendo sido verificado que valores 

inferiores a 10-2 resultavam elevados tempos de processamento com pequeno ganho de precisão. 

O valor 10-2 foi, portanto, fixado para este parâmetro. 
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5.3.2 Geração de Resultados pelo Programa MSWSET 

 
O programa apresenta as seguintes possibilidades de saída de resultados: (i) recalques totais 

e alturas reais do maciço ao longo do tempo; (ii) recalques parciais (relativos) ao longo do 

tempo a partir de um instante pré-definido; e (iii) recalques de pontos (camadas) internos do 

maciço, para tempos pré-determinados, como a seguir se descreve: 

 

5.3.2.1 Construção da Série Total de Eventos – Recalques Totais e Alturas Reais 

 
A consideração da série total de eventos, ou seja, do histórico completo de construção do 

aterro, apresenta-se como aspecto de fundamental importância para a adequada previsão dos 

recalques dos maciços sanitários. Durante o processo construtivo, os resíduos sólidos 

experimentam deformações, por vezes significativas, com forte impacto nas alturas (elevações) 

do aterro projetado. O conhecimento prévio da evolução no tempo dos recalques e por 

conseqüência das alturas reais dos maciços possibilita a otimização das operações e a utilização 

futura do volume disponibilizado pela compressão dos materiais. A Figura 5.3.6 apresenta, de 

forma esquemática e conceitual, o histórico de construção de aterro sanitário, destacando a 

evolução dos recalques e alturas com o tempo. O programa MSWSET, a partir da definição da 

série total de eventos do aterro sanitário, fornece como um de seus resultados, as curvas 

recalque vs. tempo e altura real vs. tempo, baseado no conceito exemplificado na figura citada. 

 
Figura 5.3.6 – Evolução das alturas e recalques do maciço ao longo do tempo. 
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5.3.2.2 Construção da Série Parcial de Eventos – Recalques Relativos 

 
Do ponto de vista prático, muitas vezes interessa conhecer a evolução dos recalques a partir 

de um evento específico, por exemplo, no instante que se implanta um determinado instrumento 

de controle no aterro, ou ainda, a partir do encerramento do mesmo. O programa MSWSET, 

através da definição do evento de referência (NSTART), e tendo por base a série total de eventos 

e as curvas de recalque total vs. tempo e altura real vs. tempo, gera a curva de recalque relativo 

vs. tempo a partir do instante de interesse. O conceito envolvido na geração das curvas de 

recalque ou deformação relativa está ilustrado na Figura 5.3.7. 

 
Figura 5.3.7 – Esquema conceitual para reprodução de curvas de recalque relativo pelo 
programa MSWSET. 
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Ressalte-se que a escala de tempo, neste tipo de análise, é igualmente inicializada no evento 

de referência NSTART, possibilitando assim que séries de leituras de campo sejam facilmente 

comparadas com os resultados do programa. No caso da utilização das curvas deformação vs. 

tempo, vale também frisar que as mesmas são calculadas tendo por base a altura da coluna de 

resíduos no instante de referência, conforme ilustrado no exemplo da Figura 5.3.7. 

 

5.3.2.3 Verificação de Recalques e Alturas em Pontos Internos do Aterro 

 
Outra informação de interesse prático diz respeito à determinação dos recalques e também 

das alturas reais dos maciços em pontos (camadas) internas do maciço. Com este objetivo, foi 

introduzido no programa principal um algoritmo que permite a determinação destas incógnitas 

para eventos e pontos (camadas) internas pré-determinadas. O programa requer a definição do 

número de pontos onde se deseja tal determinação (NP), cada um destes associados ao evento 

(EVENT) e camada interna (LLAY) de interesse. Com este procedimento, torna-se possível, por 

exemplo, a obtenção de curvas recalque vs. tempo para camadas internas do maciço, o que pode 

ser importante subsídio para (i) conhecimento da densificação das camadas face ao processo de 

compressão dos materiais; e (ii) definição de tratamentos, instalações de instrumentos e 

dispositivos de drenagem interna, entre outros. 

 

5.4 Aplicação do Programa MSWSET e Estudo para Avaliação dos Parâmetros Reológicos do 

Modelo Compósito 

 
O programa MSWSET foi aplicado e testado em pontos de controle do aterro experimental 

e do Aterro Sanitário Bandeirantes, sendo os recalques observados por um período de até 3 anos 

utilizados para avaliação dos parâmetros reológicos do modelo compósito concebido, como a 

seguir se descreve. 

 

5.4.1 Seleção dos Pontos de Controle e Preparação dos Dados de Entrada 

 
Foram selecionados 20 pontos de controle na área do experimento, procurando contemplar 

instrumentos que representassem distintas condições de contorno. Neste sentido, foram 

utilizados três conjuntos de monumentos: (i) 7 placas de recalque (PR1 a PR6 e PR8), 

localizadas sob o aterro experimental; (ii) 3 marcos superficiais (MSE5 a MSE7), localizados 

externamente ao experimento e diretamente sobre o aterro existente; e (iii) 10 marcos 

superficiais (MSE24, MSE25, MSE28 a MSE33, MSE35 e MSE36), localizados sobre o aterro 
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experimental. A seleção destes instrumentos procurou ainda ter em conta seções preferenciais de 

controle que pudessem auxiliar a compreensão dos resultados. A localização dos pontos 

selecionados pode ser visualizada nas Figuras 3.2.3 e 3.2.10. 

O passo seguinte envolveu a definição dos dados e características básicas do aterro 

sanitário, associadas a cada ponto de controle, para utilização do programa MSWSET, 

incluindo: 

 
- histórico de construção e seqüência de aterramento: apesar da reprodução exata da 

seqüência construtiva do aterro mostrar-se tarefa de difícil consecução, foi possível, a partir 

de hipóteses balizadas, do resgate de dados de controle de operação e de informações dos 

técnicos responsáveis pelo aterro, ser reproduzida, de forma consistente, a seqüência de 

aterramento dos resíduos na área de interesse. O Aterro Sanitário Bandeirantes, em seu sub-

aterro AS1, envolveu 3 (três) fases de alteamento principais, conforme apresentado na 

Tabela 5.1.1. Tais fases, com suas respectivas datas-marco, encontram-se apresentadas na 

Figura 5.4.1, tendo sido a base para reprodução da seqüência de aterramento dos resíduos 

no maciço. Outras informações utilizadas incluíram as cotas de fundação e elevações 

intermediárias do aterro existente e a espessura inicial das camadas 

 
Figura 5.4.1 – Histórico de construção do Aterro Sanitário Bandeirantes (sub-aterro 
AS1). 
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utilizado para caracterizar as camadas do aterro sanitário, exceto para o aterro experimental, 

cuja espessura das camadas foi objeto de levantamento específico, e para a primeira fase 

construtiva, cujas espessuras das camadas assumiram valores distintos para acomodar 

diferenças de altura advindas do modelado irregular do terreno de fundação, como a seguir 

se descreve. Para as camadas referentes à cobertura final foi assumida uma espessura de 

1,0m. 

O terreno de fundação do aterro existente sob a área destinada ao experimento 

apresenta grande irregularidade, com diferenças máximas entre elevações atingindo cerca 

de 7,0m, conforme pode ser visualizado na Figura 5.4.2, na qual se representa o modelado 

do terreno de fundação obtido a partir da interpolação de cotas conhecidas. As espessuras 

das camadas da primeira fase construtiva do aterro, nos 20 pontos analisados, foram 

ajustadas para ter em conta esta irregularidade. Adotou-se como critério um número de 

camadas constante para esta fase (9 camadas), fazendo variar as espessuras das mesmas em 

função da cota de fundação de cada ponto analisado. A lei de variação utilizada obedece a 

uma relação linear entre a espessura das camadas e a cota de fundação, conforme a seguir 

apresentada, tendo sido determinada a partir de processo iterativo, com base nos resultados 

da aplicação do programa MSWSET aos 20 pontos analisados. 

 
ei = -0,325 FLi + 33,195 

 
onde: 

ei = espessura das camadas da fase construtiva 1 para o ponto de controle i. 

Fli = cota de fundação do ponto de controle i. 

 
A seqüência de aterramento, definida com base no anteriormente descrito, apresenta as 

seguintes características: 

 
- fase construtiva 1: 9 (nove) camadas de resíduo (espessura variável em função da cota 

de fundação) e 1 (uma) camada de cobertura final (espessura de 1,0m); 

- fase construtiva 2: 10 (dez) camadas de resíduo (espessura inicial de 4,0m) e 1 (uma) 

camada de cobertura final (espessura de 1,0m); 

- fase construtiva 3: 5 (cinco) camadas de resíduo (espessura inicial de 4,0m) e 1 (uma) 

camada de cobertura final (espessura de 1,0m); 

- aterro experimental: 5 (cinco), 7 (sete) ou 10 (dez) camadas de resíduo, em função do 

quadrante de análise (espessura variável) e 1 (uma) camada de cobertura final 

(espessura de 0,8m). 
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Figura 5.4.2 – Modelado do terreno de fundação do aterro existente sob o aterro 
experimental. 
 

Os eventos foram estabelecidos tendo por base os instantes de disposição das camadas, 

de encerramento e início de fases construtivas e de leitura de controle dos recalques a partir 
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- sobrecargas: o aterro experimental, face ao seu arranjo e dimensões, foi considerado como 

um carregamento retangular, tendo sido estabelecido um sistema de eixos (x,y) para 

definição das coordenadas dos pontos de controle e dos parâmetros relativos à sobrecarga, 
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descrito no item seguinte. O peso específico inicial das camadas que constituem o aterro 

existente não é conhecido, sendo o seu valor função da composição e teor de umidade dos 

resíduos e das técnicas construtivas empregadas para sua disposição, entre outros. Neste 

sentido e tendo por base os resultados e a experiência adquirida com o estudo de 

compactação realizado no aterro experimental, foi assumido um peso específico inicial para 

os resíduos de 7,0 kN/m3. Tal valor encontra-se na faixa de resultados obtidos para os 

materiais compactados com trator de esteiras tipo D6, pequeno número de passadas (2 a 4), 

maiores espessuras (0,6 a 0,8m), e praças de trabalho praticamente planas, as quais refletem 

as técnicas construtivas empregadas na construção do sub-aterro AS1. Para as camadas do 

aterro experimental foram utilizados os pesos específicos obtidos no estudo de 

compactação. Quanto aos materiais de cobertura (solos silto-argilosos) foi utilizado o valor 

de 17,6 kN/m3, correspondente ao valor médio obtido em ensaios de densidade in situ 

realizados durante o experimento. 

 

 
Figura 5.4.3 – Aterro experimental: arranjo geométrico e sistema de coordenadas 
utilizados para consideração de sobrecarga (representação em corte relativa ao 
quadrante 39). 
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Tabela 5.4.1 – Entrada de dados do programa MSWSET tabulada para a placa de 
recalque PR5. 

 

5.4.2 Avaliação dos Parâmetros Reológicos do Modelo Compósito. Interface RNLIN - MSWSET 

 
O programa MSWSET foi, nesta fase, modificado para inclusão de uma interface com a 

sub-rotina RNLIN12, de forma que análises de regressão múltipla não linear, tendo por base os 

dados observados, fossem realizadas para determinação do conjunto de parâmetros reológicos 

do modelo compósito. A sub-rotina RNLIN ajusta um modelo de regressão não linear através do 

método dos mínimos quadrados, baseado na seguinte formulação: 

 

iii xfy εθ += ),(                    ni ,...,2,1=  

                                                 
12 IMSL – Visual Numerics – FORTRAN Subroutines for Statistical Applications, STAT Library, 
Volume 1, versão 3.0, 1994. 
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onde: 

yi = vetor dos valores observados. 

xi = vetor dos valores calculados para a variável independente do modelo/problema. 

θ = vetor dos p parâmetros da regressão. 

εi = vetor dos valores de resíduos. 

n = número de dados do problema (universo amostral). 

 
Na interface desenvolvida a função f(xi, θ) foi substituída pelo programa MSWSET, sendo 

xi o vetor de resultados do programa (recalques ou alturas calculadas) e θ o vetor com os 5 

(cinco) parâmetros reológicos do modelo compósito. O valor yi, por sua vez, era representado 

pelo vetor de dados observados (recalques ou alturas) em cada ponto de controle. A construção 

do vetor yi (valores observados), para cada monumento selecionado, teve por base duas 

informações: a altura inicial da coluna de resíduos ao início das leituras de campo (Hi) e a curva 

altura vs. tempo registrada, conforme esquematizada na figura 5.4.4. Desta forma, a função 

objetivo seria determinar o conjunto de parâmetros do modelo que não só reproduzissem as 

curvas recalque relativo vs. tempo, mas também satisfizessem a análise global do problema, 

aqui representada pela observância da altura da coluna de resíduos ao início do experimento. Os 

vetores yi foram, portanto, constituídos por n+1 elementos, ou seja, a altura inicial da coluna de 

resíduos (Hi) e as n leituras de campo. As leituras de recalque, no caso, foram transformadas em 

alturas observadas pela simples diferença com a altura inicial. 

 
Figura 5.4.4 – Esquema para avaliação dos parâmetros do modelo através do programa 
MSWSET e da sub-rotina RNLIN. 
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A Figura 5.4.5 ilustra o fluxograma básico do procedimento descrito. Na interface utilizada 

são fornecidos como elementos de entrada o conjunto inicial de p parâmetros do modelo 

compósito (“first guess”) e o número de dados observados do instrumento analisado (Nobs). Os 

vetores de alturas observadas (Hobs(j)) e calculadas (Hres(j)) são comparados para cada leitura j, 

buscando a minimização da somatória dos quadrados dos valores residuais ∈ (j). O valor da 

tolerância T é definido através de distintos critérios de paralisação definidos pela sub-rotina 

RNLIN. 

 

 

Figura 5.4.5 – Fluxograma simplificado para a interface RNLIN – MSWSET. 

 

Também nesta fase, foi verificada uma variante do modelo compósito original 

desenvolvido, caracterizado pela introdução de um novo fator de tensões na componente relativa 

à fluência do material (compressão mecânica secundária), a qual passa, neste caso, a ser 

representada pela seguinte formulação analítica: 
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onde: 

εc = deformação por compressão mecânica secundária. 

b* = parâmetro de compressão mecânica secundária da variante do modelo. 

σ0 = tensão vertical da camada sob análise quando da aplicação do acréscimo de tensão ∆σ. 

∆σ = acréscimo de tensão sobre a camada em análise. 

 
Admitindo acréscimos de carga constantes, o fator de tensões definido apresentará valores 

decrescentes para as camadas conforme se processa o histórico de carregamento do maciço. O 

objetivo desta análise adicional foi também verificar o desempenho de uma variante do modelo 

compósito concebido no estudo de compressibilidade dos resíduos sólidos urbanos do Aterro 

Sanitário Bandeirantes, cujos resultados a seguir se apresenta. 

 

5.4.3 Apresentação e Discussão dos Resultados do Programa MSWSET 

 
Baseado nos critérios e procedimentos descritos, o programa MSWSET foi aplicado aos 20 

pontos de controle selecionados, tendo sido realizada duas análises distintas: individualizada e 

global. 

A análise individualizada envolveu a obtenção do conjunto de parâmetros do modelo que 

melhor reproduzissem a altura do maciço, ao início do experimento, e a curva recalque vs. 

tempo para cada monumento selecionado. Os desvios de recalque ao final do período de 

registros e os desvios da altura inicial do maciço foram determinados, como forma de verificar o 

desempenho do modelo para cada ponto analisado. Tais desvios foram calculados tendo por 

base o conceito e formulação descritos no item 5.1.1. Os coeficientes de determinação R2 para 

as análises de regressão efetuadas foram igualmente avaliados neste estudo. A análise global foi 

realizada posteriormente a partir dos valores médios para os parâmetros do modelo compósito 

obtidos da análise anterior. Os parâmetros médios utilizados foram: Cc = 0,10609; b = 5,27x10-4; 

c = 1,79x10-3; EDG = 0,15853; d = 1,14x10-3. À semelhança da análise individualizada, foram 

determinados os desvios de recalque, neste caso ao final e ao meio do período de registros, e os 

desvios da altura inicial do maciço. As Figuras 5.4.6 a 5.4.12 apresentam o conjunto de curvas 

recalque (observados e calculados) vs. tempo resultantes da análise individualizada e global para 

os 20 pontos selecionados. A Figura 5.4.13 apresenta, por sua vez, a evolução dos recalques e 

das alturas do maciço ao longo do histórico de vida do Aterro Sanitário Bandeirantes, calculada 

pelo programa MSWSET para a posição correspondente a placa de recalque PR5. Ao final do 

tempo pode-se observar o período referente à execução do experimento, sendo a esta escala, 

impossível serem feitas distinções entre os valores observados e os calculados pelo programa. 
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Figura 5.4.6 – Curvas recalque vs. tempo (placas de recalque PR1, PR2 e PR3). 
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Figura 5.4.7 – Curvas recalque vs. tempo (placas de recalque PR4, PR5 e PR6). 
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Figura 5.4.8 – Curvas recalque vs. tempo (placa de recalque PR8 e marcos superficiais 
MSE5 e MSE6). 
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Figura 5.4.9 – Curvas recalque vs. tempo (marcos superficiais MSE7, MSE24 e MSE25). 
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Figura 5.4.10 – Curvas recalque vs. tempo (marcos superficiais MSE28, MSE29 e MSE30). 
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Figura 5.4.11 – Curvas recalque vs. tempo (marcos superficiais MSE31, MSE32 e MSE33). 
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Figura 5.4.12 – Curvas recalque vs. tempo (marcos superficiais MSE35 e MSE36). 
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- parâmetros do modelo: o procedimento utilizado resultou em consistentes valores para os 

parâmetros reológicos do modelo. Os desvios padrão e os coeficientes de variação 

(definidos pela razão entre o desvio padrão e o valor médio) encontrados mostram pequena 

variabilidade dos parâmetros, exceto para as taxas de compressão secundária mecânica 

(parâmetro c) e biológica (parâmetro d), as quais apresentam intervalos de variação pouco 

mais elevados. Tal tendência indica a adequabilidade, em uma primeira análise, do emprego 

de parâmetros médios para reprodução da compressibilidade dos resíduos sólidos do Aterro 

Bandeirantes. 

- análises estatísticas: os modelos de regressão utilizados resultaram coeficientes de 

determinação R2 bem elevados. Valores superiores a 0,90 foram registrados para a maioria 

dos casos, tanto em termos de alturas como de recalques, considerando as análises 

individualizadas e globais. Somente os marcos superficiais localizados externamente ao 

experimento apresentaram coeficientes baixos, quando analisados de forma global, como a 

seguir se discutirá. Ressalte-se o elevado número de processamentos realizados em alguns 

casos para atendimento dos critérios de convergência e busca da solução ótima do 

problema, implicando tempos de execução superiores a 20 horas em equipamento de última 

geração. 

Figura 5.4.13 – Evolução dos recalques e alturas do maciço ao longo do histórico de vida 
do Aterro Sanitário Bandeitantes. Placa de recalque PR5. 
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Figura 5.4.14 – Desvios de altura inicial (Hi) para as análises individualizada e global. 

 

Figura 5.4.15 – Desvios de recalque final (Sf) para as análises individualizada e global. 
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- desvios de alturas e recalques: inicialmente, vale frisar, que possuindo as alturas, ordem 

de grandeza de valores superior a dos recalques, é de se esperar, com base na formulação 

para cálculo do parâmetro D, menores desvios (valores absolutos) para as alturas do que 

para os recalques. Os desvios de altura calculados foram bem reduzidos, atingindo 

valores máximos da ordem de (-0,4%) e (-2,0%), respectivamente, para as análises 

individualizada e global. Tais valores, registrados em casos isolados, representam 

diferenças máximas de altura de cerca de -0,24m para a análise individualizada, e de  

-1,13m para a análise global. Quanto aos recalques finais, os desvios calculados 

apresentaram, na análise individualizada, valores  na faixa de  (-2,0%) a (-9,7%), o que 

corresponde a diferenças de recalque entre -0,04 e -0,23m. Na análise global, dois 

pontos de controle (MSE6 e MSE7) apresentaram resultados insatisfatórios, com desvios 

superiores a (-20%), cujo comportamento será discutido na seqüência. Excetuando estes 

casos, os desvios obtidos com parâmetros médios mostraram-se bem razoáveis, com 

valores na faixa de (-16,5%) e (+7,6%), o que representa diferenças de recalque entre  

–0,43m e +0,17m. 

- marcos superficiais externos ao experimento: a utilização de parâmetros médios para o 

modelo conduziu a resultados bem razoáveis para todos os casos, exceto para os marcos 

superficiais localizados externamente ao experimento, notadamente os monumentos 

MSE6 e MSE7. A explicação para este comportamento pode estar relacionada a uma 

imprecisa representação do estado de tensões nestes pontos, já que o aterro existente, de 

maneira simplificada, foi simulado com camadas infinitas, não sendo considerado, 

portanto, qualquer alteração no estado de tensões, por conta da geometria do maciço. A 

falta de confinamento lateral nas camadas inferiores (não considerada nos cálculos) 

acabaria conduzindo a diferente conjunto de parâmetros para o modelo e distintas 

respostas para as alturas iniciais e curvas recalque vs. tempo. Alia-se a este aspecto a 

utilização de formulações baseadas na teoria da elasticidade para a determinação do fator 

de influência de tensões, as quais certamente apresentam limitações quando empregadas 

em maciços sanitários. 

- curvas recalque vs. tempo: as curvas de evolução do recalque relativo com o tempo 

calculadas pelo programa MSWSET reproduziram de forma satisfatória os 

comportamentos registrados para os monumentos e períodos testados, com exceção dos 

casos isolados já mencionados. Nota-se, entretanto, para as placas de recalque 

controladas, alguma diferença entre os recalques calculados e observados no trecho 

inicial das curvas. Tal trecho refere-se exatamente ao período construtivo do aterro 

experimental, o qual apresenta-se sob influência direta dos mecanismos de compressão 
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primária devido à presença da sobrecarga. A explicação para tais diferenças pode estar 

associada ao efeito da compactação intensiva junto às camadas superiores (não 

considerada nos cálculos), a qual teria sido traduzida em termos da antecipação 

(aumento) de recalques destas camadas. Acrescente-se a este aspecto, as limitações já 

mencionadas sobre a utilização de formulações baseadas na teoria da elasticidade para 

reprodução do fenômeno de propagação de tensões no interior de maciços sanitários. 

 
As análises descritas foram igualmente utilizadas tendo por base a variante do modelo 

compósito, discutida no item anterior. Para tanto, pequenas modificações na sub-rotina 

“CREEP” e no algoritmo de cálculo da matriz de estado do programa MSWSET foram 

realizadas. A Figura 5.4.16 compara o desempenho do modelo original e desta variante em 

termos dos desvios de alturas iniciais do maciço (Hi), para os pontos analisados, admitindo a 

utilização de parâmetros médios (análise global). A Figura 5.4.17 apresenta análise similar, 

porém em termos do desvio de recalques ao final do período. 

Figura 5.4.16 - Desvios de altura inicial (Hi) obtidos para o modelo original e para a sua 
variante, a partir de análise global (parâmetros médios). 
 

O emprego da variante do modelo compósito apresentou pior desempenho em termos 

dos desvios de altura e recalques obtidos. A modificação do fator de tensões na componente 
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Figura 5.4.17 - Desvios de recalque final (Sf) obtidos para o modelo original e para a 
sua variante, a partir de análise global (parâmetros médios). 
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Figura 5.5.1 – Curvas recalque vs. tempo e alturas iniciais calculadas pelo programa 
MSWSET para distintos valores do coeficiente de compressão primária Cc (placa de 
recalque PR5). 
 

Figura 5.5.2 – Curvas recalque vs. tempo e alturas iniciais calculadas pelo programa 
MSWSET para distintos valores do coeficiente de compressão mecânica secundária b 
(placa de recalque PR5). 
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Figura 5.5.3 – Curvas recalque vs. tempo e alturas iniciais calculadas pelo programa 
MSWSET para distintos valores da taxa de compressão mecânica secundária c (placa 
de recalque PR5). 
 

Figura 5.5.4 – Curvas recalque vs. tempo e alturas iniciais calculadas pelo programa 
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Figura 5.5.5 – Curvas recalque vs. tempo e alturas iniciais calculadas pelo programa 
MSWSET para distintos valores da taxa de compressão biológica secundária d (placa 
de recalque PR5). 
 

Figura 5.5.6 – Curvas recalque vs. tempo e alturas iniciais calculadas pelo programa 
MSWSET para distintos valores do coeficiente de compressão primária Cc (marco 
superficial MSE31). 
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Figura 5.5.7 – Curvas recalque vs. tempo e alturas iniciais calculadas pelo programa 
MSWSET para distintos valores do coeficiente de compressão mecânica secundária b 
(marco superficial MSE31). 
 

Figura 5.5.8 – Curvas recalque vs. tempo e alturas iniciais calculadas pelo programa 
MSWSET para distintos valores da taxa de compressão mecânica secundária c (marco 
superficial MSE31). 
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Figura 5.5.9 – Curvas recalque vs. tempo e alturas iniciais calculadas pelo programa 
MSWSET para distintos valores do coeficiente de compressão biológica secundária EDG 
(marco superficial MSE31). 
 

Figura 5.5.10 – Curvas recalque vs. tempo e alturas iniciais calculadas pelo programa 
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superficial MSE31). 
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A partir da análise das figuras pode-se observar que a variação dos parâmetros do 

modelo tem um efeito significativo nos resultados, confirmando a importância dos mesmos 

para a adequada definição do processo de compressão dos resíduos. O aumento dos 

coeficientes de compressão primária e secundária do modelo implicam, como esperado, a 

redução das alturas iniciais (Hi), face a maior compressão dos resíduos, e maiores recalques 

do maciço no período de controle. A variação do coeficiente de compressão primária (Cc), 

para o marco superficial MSE31, impacta, no entanto, somente as alturas iniciais do maciço. 

As curvas recalque vs. tempo são idênticas, visto o período de controle do mesmo ter sido 

iniciado após o encerramento do aterro experimental, não havendo, portanto qualquer 

sobrecarga externa que resultasse em compressão mecânica primária do maciço. 

O aumento das taxas de compressão secundária mecânica e biológica (parâmetros c e d) 

apresenta, para os casos analisados, efeito diferenciado do comportamento anterior, ou seja, 

redução de alturas iniciais e também de recalques. Maiores taxas implicam a aceleração 

(antecipação) dos recalques das camadas de resíduos, conduzindo a menores alturas do 

maciço. No longo prazo, no entanto, os recalques serão menores face à proximidade de sua 

estabilização. Lembre-se que no caso estudado os tempos totais encontram-se na faixa dos 

7.000 dias. O efeito da variação destes parâmetros do modelo (taxas de compressão) deve, 

portanto, sempre ser analisado em conjunto com a variável tempo e a seqüência de 

aterramento do maciço sanitário. 

Sendo o cálculo dos recalques pelo programa MSWSET baseado em conceitos de 

superposição de efeitos, seqüência de aterramento, tempos diferenciados para início dos 

processos de compressão, etc fica patente que variações dos parâmetros do modelo não 

implicam em respostas equivalentes ou mesmo proporcionais à magnitude das alterações, 

representando, porém influência significativa nas respostas do maciço, em termos dos 

recalques e alturas resultantes. 

 

5.5.2 Efeito da Sobrecarga – Fator de Influência de Tensões IZ 

 
O efeito da sobrecarga no processo de compressão dos resíduos foi avaliado pelo 

programa MSWSET a partir da consideração ou não do fator de influência de tensões IZ. 

Para esta análise foram utilizados 3 (três) monumentos com distintas condições de contorno 

(placa de recalque PR5 e marcos superficiais MSE6 e MSE31), verificando o 

comportamento dos mesmos para duas situações: (i) consideração do aterro experimental 

como um carregamento uniformemente distribuído em área retangular, conforme descrito no 

item 5.4.1; e (ii) consideração do aterro experimental como uma sucessão de camadas 
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infinitas, similarmente ao considerado para as camadas do aterro existente, ou seja, com o 

fator de influência de tensões igual à unidade. 

As Figuras 5.5.11 a 5.5.13 apresentam as alturas iniciais resultantes e as curvas recalque 

vs. tempo, observadas e calculadas, para os pontos de controle mencionados. 

Figura 5.5.11 – Curvas recalque vs. tempo e alturas iniciais calculadas pelo programa 
MSWSET para distintas representações de carregamento do aterro experimental 
(placa de recalque PR5). 

Figura 5.5.12 – Curvas recalque vs. tempo e alturas iniciais calculadas pelo programa 
MSWSET para distintas representações de carregamento do aterro experimental 
(marco superficial MSE6). 
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Figura 5.5.13 – Curvas recalque vs. tempo e alturas iniciais calculadas pelo programa 
MSWSET para distintas representações de carregamento do aterro experimental 
(marco superficial MSE31). 
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5.5.3 Influência da Seqüência Construtiva do Aterro Sanitário 

 
A seqüência de aterramento dos resíduos no aterro sanitário apresenta-se como fator de 

relevada importância na estrutura conceitual do programa MSWSET. Para verificação da 

influência desta condicionante do problema, foram verificadas as respostas do maciço para 

duas seqüências construtivas distintas, tendo por base a placa de recalque PR5. A seqüência 

construtiva 1 corresponde a seqüência básica utilizada em todas análises anteriores e descrita 

no item 5.4.1, podendo ser caracterizada pela presença de 33 camadas (resíduos e material de 

cobertura), incluindo às referentes ao aterro experimental. A seqüência construtiva 2 foi 

idealizada, respeitando as datas-marco apresentadas na Figura 5.4.1, porém assumindo que 

um maior número de camadas, com iguais características, tenha sido disposto no aterro. Tal 

seqüência é caracterizada pela presença de 36 camadas (resíduos e material de cobertura), 

estando o aterro experimental incluído em condições semelhantes à considerada para a 

seqüência 1. A Figura 5.5.14 apresenta as alturas iniciais e as curvas recalque vs. tempo 

obtidas para as duas seqüências de aterramento mencionadas. 

Figura 5.5.14 -– Curvas recalque vs. tempo e alturas iniciais calculadas pelo programa 
MSWSET para distintas seqüências construtivas do aterro existente (placa de recalque 
PR5). 
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acréscimos de cerca de 7% e 20% nos valores das alturas iniciais do maciço e dos recalques 

finais, respectivamente. Tais resultados igualmente confirmam a importância da correta 

definição da seqüência de aterramento das camadas para previsão de recalques. 

 

5.5.4 Influência da Idade do Resíduo Aterrado 

 
Neste caso, foram utilizados diferentes parâmetros do modelo compósito para os 

resíduos do aterro existente (resíduos antigos) e para os resíduos do aterro experimental 

(resíduos novos), tendo por base o marco superficial MSE31. A análise utilizou para os 

resíduos antigos os parâmetros encontrados da análise individualizada dos pontos de 

controle, conforme indicado na Tabela 5.4.2. Para os resíduos novos, estes parâmetros foram 

minorados em 25%, como forma de ter em conta a melhoria das propriedades do material, 

face à compactação intensiva a que foram submetidos estes resíduos. A Figura 5.5.15 

apresenta as alturas iniciais e as curvas recalque vs. tempo obtidas a partir do programa 

MSWSET. Apesar das hipóteses simplificadoras envolvidas neste exercício de análise, pode-

se verificar o pequeno efeito desta alteração no presente caso, já que o aterro experimental 

representa diminuta parcela na altura total do maciço. De qualquer forma, fica claro que a 

utilização de parâmetros distintos para os resíduos aterrados acaba influenciando os 

resultados do programa. A utilização de parâmetros médios, conforme apresentado e 

discutido, acaba simplificando e eliminando esta componente do problema, sendo uma linha 

consistente e apropriada para previsão dos recalques a partir do programa MSWSET. 

Figura 5.5.15 - Curvas recalque vs. tempo e alturas iniciais calculadas pelo programa 
MSWSET considerando distintos parâmetros para os resíduos antigos e novos (marco 
superficial MSE31). 
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5.6 Recomendações para Aplicação do Programa MSWSET a outros Aterros Sanitários 

 
O estudo de compressibilidade e a previsão de recalques em aterros sanitários, objeto 

desta parte do trabalho, teve por base um modelo reológico compósito e o programa 

MSWSET, os quais permitem considerar os mecanismos e o processo de compressão dos 

resíduos sólidos urbanos de forma global, ou seja, ao longo de todo o histórico de vida do 

maciço sanitário. A obtenção de parâmetros para o referido modelo foi realizada, neste caso, 

através de análise estatística, tendo por base os dados de observação e controle do Aterro 

Sanitário Bandeirantes. Apesar dos resultados satisfatórios obtidos, o modelo necessita de 

um maior número de casos históricos para obtenção e confirmação de conjuntos de 

parâmetros válidos para outras situações e condições de contorno.  

A aplicação do programa MSWSET a outros aterros sanitários acaba sendo função do 

nível de conhecimento e de informações disponíveis em cada caso, podendo as 

recomendações, a seguir descritas, serem tomadas como linhas básicas e iniciais de atuação. 

 
a) nível 1 - conhecimento apenas da altura do aterro sanitário (H) no tempo t: neste caso, 

recomenda-se a adoção do conjunto de parâmetros médios obtidos para o Aterro 

Sanitário Bandeirantes e a realização de retro-análise para obtenção de seqüência 

construtiva que resulte na altura H conhecida para o instante t. O resgate de toda 

informação de controle e registros de operação do maciço acaba sendo muito importante 

para o balizamento da seqüência construtiva mais provável, a qual constituir-se-á na 

condicionante inicial de partida (“first guess”) do problema. Com a seqüência 

construtiva assim definida, pode-se utilizar o programa para uma previsão preliminar de 

recalques do maciço. Adicionalmente a este procedimento, devem ser instalados 

instrumentos de controle de recalques no aterro para que o processo seja realimentado e 

os parâmetros e previsões aferidas e balizadas. 

b) nível 2 – conhecimento da altura do aterro sanitário (H) no tempo t e de alguns dados de 

observação de recalques: neste caso, recomenda-se a adoção do conjunto de parâmetros 

médios obtidos para o Aterro Sanitário Bandeirantes e a realização de retro-análise para 

obtenção de seqüência construtiva que resulte na altura H conhecida para o instante t e 

na reprodução da curva recalques vs. tempo conhecida. Novamente aqui, torna-se 

relevante o resgate de todo registro de controle operacional do maciço para subsidiar o 

balizamento da seqüência construtiva mais provável, como elemento de partida (“first 

guess”) do problema. Com a seqüência construtiva definida, pode-se utilizar o programa 

para previsão preliminar de recalques do maciço. A continuidade dos serviços de 
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monitoração de recalques do maciço possibilitará, à semelhança do caso anterior, o 

ajuste e aferição dos parâmetros que melhor se apliquem ao aterro sob análise. 

c) nível 3 – conhecimento da seqüência construtiva, da altura do aterro sanitário (H) no 

tempo t e de alguns dados de observação de recalques: neste caso, todos os elementos 

requeridos pelo programa são conhecidos, devendo o conjunto de parâmetros médios 

determinados para o Aterro Sanitário Bandeirantes ser utilizado como elemento de 

partida (“first guess”) para a análise e determinação dos parâmetros do modelo para o 

novo caso de estudo. Com os parâmetros assim definidos, utiliza-se o programa para 

previsão de recalques do aterro em questão. 

 
A utilização de ensaios laboratoriais e in situ também podem ser válidas para a obtenção 

dos parâmetros do modelo. Ensaios de compressão unidimensional em células de grande 

dimensão, conforme realizado por CARVALHO (1999), e ensaios de carregamento de placa 

de maciços sanitários, acompanhados da monitoração das regiões carregadas e não 

carregadas, apresentam-se como ferramentas a serem utilizadas e exploradas nesta linha, na 

determinação dos coeficientes de compressão primária e secundária mecânica, 

respectivamente. No tocante aos processos de degradação biológica e recalques associados, a 

utilização de ensaios de compressão em laboratório ou em lisímetros, onde as condições 

ambientais do maciço sanitário possam ser reproduzidas e controladas, apresenta-se como 

alternativa para determinação dos coeficientes de compressão secundária biológica. 

 

5.7 Síntese do Estudo de Compressibilidade 

 
As principais análises do estudo de compressibilidade são sintetizadas a seguir, 

destacando os aspectos julgados mais relevantes e importantes do mesmo: 

 

a) análise dos modelos de compressibilidade existentes na literatura: o estudo de 

compressibilidade foi iniciado com a análise das propostas e modelos de 

compressibilidade existentes na literatura, ponderando as vantagens e limitações dos 

mesmos. A aplicação das propostas teve por base os dados observados no Aterro 

Sanitário Bandeirantes e respeitou, na íntegra, as orientações e procedimentos sugeridos 

pelos autores das mesmas, adaptando-as, quando necessário, às condições de contorno 

do aterro de estudo. 

Os resultados apontaram para a falta de consistência de algumas propostas, 

nomeadamente as de YEN & SCANLON (1975) e às baseadas em funções logarítmicas, 

e pela adequabilidade de algumas propostas, com destaque para os modelos hiperbólico 
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e de GIBSON & LO (1961). A análise também possibilitou serem antevistas sérias 

limitações à aplicação de praticamente todas as propostas, mesmas as de melhor 

desempenho, as quais incluem: 

 
- fixação do parâmetro tempo: a definição do tempo inicial t0, a partir do qual são 

contabilizados os processos de compressão dos resíduos, acaba implicando grandes 

diferenças nos valores dos parâmetros obtidos para os modelos, com conseqüente 

impacto na previsão de recalques dos aterros sanitários. As propostas normalmente 

estabelecem o início da monitoração ou ainda o encerramento do aterro sanitário 

como datas-marco para fixação do tempo t0, desconsiderando por completo o 

histórico passado do maciço. 

- histórico de construção do maciço sanitário: com exceção da proposta de YEN & 

SCANLON (1975), todas as propostas deixam de considerar o período construtivo 

do aterro sanitário e sua participação no processo de compressão do maciço. Tal 

aspecto resulta em perda de referência para entendimento e abrangência dos 

mecanismos de compressão atuantes, assim como da estabilização dos mesmos ao 

longo do tempo. inclui-se também neste tópico, a consideração, pelos modelos 

existentes, do aterro como um maciço único e homogêneo, não tendo em conta, por 

exemplo, a influência do processo construtivo em camadas, normalmente empregado 

nos aterros. Tal aspecto acaba conferindo à análise discretizada (análise 

individualizada por camadas) maior consistência e proximidade com a realidade, em 

termos da consideração dos tempos e carregamentos envolvidos no processo de 

compressão. 

- leis de comportamento: a ausência de leis de comportamento que governam os 

mecanismos de compressão é observada em algumas propostas. Nestas, simples 

formulações matemáticas são utilizadas com o intuito de melhor reproduzir e ajustar 

pontos da curva recalque vs. tempo, não possuindo seus parâmetros qualquer 

significado físico ou condição de reprodutibilidade. 

 

b) desenvolvimento de modelo reológico compósito e programa MSWSET para previsão 

de recalques de aterros sanitários: baseado na análise anterior e nos méritos e restrições 

de estudos existentes foi proposto um novo modelo para representar o comportamento 

dos resíduos sólidos urbanos submetidos à compressão. Tal modelo, juntamente com o 

programa MSWSET, incorporam conceitos e considerações que eliminam os aspectos 

desvantajosos e problemáticos sintetizados anteriormente. Dentre estes, inclui-se a 

utilização do conceito de superposição de efeitos, pelo qual são considerados, para cada 
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camada aterrada, as corretas condições de carregamento e de contagem do tempo, e a 

influência dos distintos mecanismos de compressão. A aplicação do programa ao caso de 

estudo representado pelo Aterro Sanitário Bandeirantes conduziu a resultados 

plenamente satisfatórios, tendo o mesmo sido complementado por análise estatística 

visando à aferição e obtenção dos parâmetros para o modelo proposto. 

O programa MSWSET possibilita ainda a consideração de diferentes geometrias 

para o maciço e de sobrecargas externas, gerando curvas recalque e altura vs. tempo para 

períodos e posições (internas ou externas ao maciço) de interesse. Estudo paramétrico 

mostrou a importância relativa das componentes do modelo, assim como de outros 

aspectos intervenientes, incluindo a presença de sobrecargas e a seqüência construtiva, 

do aterro, entre outros. 

Como principais vantagens do modelo e do programa concebido podem ser 

destacadas: (i) consideração do histórico de construção e da seqüência de aterramento 

das camadas de resíduos; (ii) utilização de leis de comportamento associadas a cada 

mecanismo de compressão envolvido, tendo por base parâmetros de compressibilidade 

com significado físico; e (iii) determinação de curvas recalque vs. tempo para períodos 

de tempo pré-determinados, assim como de recalques em pontos (camadas) internos do 

maciço. No tocante as dificuldades e limitações de aplicação do programa para previsão 

de recalques, podem ser listadas: (i) a necessidade de conhecimento prévio da seqüência 

construtiva do aterro, incluindo as espessuras e pesos específicos iniciais das camadas; e 

(ii) necessidade de conhecimento da geometria exata do aterro para minimizar os efeitos 

da representação imprecisa do estado de tensão de pontos internos do maciço. 
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Capítulo 6 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Apresentam-se, neste capítulo, as conclusões dos estudos realizados, assim como 

algumas recomendações e sugestões para pesquisas e trabalhos futuros. 

 

6.1 Estudo de Compactação 

 
A execução e monitoramento de aterro experimental de resíduos sólidos urbanos 

possibilitaram a obtenção de importantes subsídios para o estudo e o entendimento do 

comportamento destes materiais quando submetidos ao processo de compactação. Face às 

características dos resíduos, a execução de experimento em escala real mostrou-se decisiva 

para o alcance dos objetivos do trabalho. 

Os resíduos ensaiados apresentaram composição gravimétrica próxima à distribuição 

típica observada no município de São Paulo (ORTH & MOTTA, 1998; BEZERRIL et al., 

2000). A parcela correspondente à matéria orgânica mostrou-se preponderante, com 56,3%, 

seguida das parcelas relativas aos plásticos (12,6%), papéis e papelões (12,4%), couro, 

borracha e madeira (5,3%), material de composição mista (4,4%), ferro e alumínio (4,2%), 

tecidos (3,5%) e vidros (1,3%). 

O teor de umidade dos resíduos, calculados em termos do peso seco do material, 

apresentou elevada faixa de variação, com valor médio igual a 146,1%. Valores mínimo e 

máximo iguais a 7,4% e 510,7%, respectivamente, foram obtidos nos ensaios realizados. 

Tais características físicas, elevado teor de umidade e predominância de matéria 

orgânica em sua composição, conferem aos resíduos ensaiados condições peculiares, as quais 

devem ser necessariamente associadas aos resultados obtidos e aos comportamentos 

observados no estudo em questão. 
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6.1.1 Influência das Técnicas Construtivas 

 
Apesar das dificuldades encontradas para a realização dos ensaios de densidade in situ, 

um conjunto significativo e consistente de resultados foi obtido ao longo da execução do 

experimento. Os pesos específicos dos resíduos compactados apresentaram grande variação, 

com valores situados na faixa entre 3,4 e 14,0 kN/m3, e valor médio próximo a 8,2kN/m3, 

valores estes considerando todos os casos e situações analisadas. Baseado neste último valor 

e considerando o peso específico médio de 4,9kN/m3, obtido para o resíduo solto, é possível 

determinar, de forma simplificada e em uma primeira análise, um ganho de densificação de 

cerca de 67% com a adoção do processo de compactação. 

A relação entre o peso específico (γ) e o teor de umidade (w) não obedeceu qualquer 

tendência de comportamento, sendo elevada a dispersão de dados. A relação entre o peso 

específico seco (γd) e o teor de umidade (w), no entanto, apresentou forte correlação, com 

curvas de comportamento respeitando um comportamento similar à curva peso específico vs. 

teor de umidade para grau de saturação, Sr, igual a 100%. Assim, a curva de compactação 

não apresenta, à semelhança dos solos, um valor de pico (peso específico máximo) associado 

a um teor de umidade ótimo. Os pesos específicos secos diminuem com o aumento do teor 

de umidade do material, indicando ser o processo de compactação mais eficaz quanto mais 

seco estiver o material. As análises estatísticas realizadas, correlacionando o peso específico 

seco, o teor de umidade e as técnicas construtivas empregadas, mostraram ser menor a 

influência da energia aplicada às camadas de resíduos, aqui representadas pela espessura das 

camadas, tipo e número de passadas do equipamento e inclinação do plano de compactação. 

Do ponto de vista quantitativo, os resultados obtidos no aterro experimental indicaram, 

portanto, que o teor de umidade constitui o principal parâmetro controlador do peso 

específico seco e do processo de compactação dos resíduos sólidos urbanos, representando 

os demais procedimentos construtivos papel de menor importância no processo. Os modelos 

de comportamento formulados para representação da relação peso específico seco vs. teor de 

umidade vs. técnicas construtivas basearam-se em funções logarítmicas e apresentaram 

coeficientes de determinação R2 entre 0,70 e 0,84, constituindo um importante instrumento 

para reprodução das curvas de compactação dos resíduos. 

Para as condições de contorno do experimento, os pesos específicos obtidos para os 

resíduos foram pouco sensíveis ao tipo de equipamento e à inclinação do plano de 

compactação, com ligeira vantagem para o compactador 816F e ao plano inclinado 

(1,0V:5,0H), respectivamente. O compactador, apesar do maior peso operacional, mostrou-se 

bastante sensível à compacidade inicial da camada a ser compactada, implicando pressões 
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transmitidas aos resíduos equivalentes às do trator de esteiras, justificando assim a 

proximidade dos resultados. Tal efeito esteve normalmente associado às situações onde o 

material disposto encontrava-se pouco densificado (passadas iniciais e/ou maiores 

espessuras). A pequena vantagem da operação em plano inclinado, por sua vez, explica-se 

pela maior transferência de pressões aos resíduos nesta situação. 

 

6.1.2 Evolução do Peso Específico com a Profundidade 

 
A partir dos dados de controle de execução do aterro experimental foram estabelecidas 

relações peso específico vs. profundidade para os resíduos aterrados, tendo em conta as 

diferentes técnicas construtivas empregadas. Apesar da elevada dispersão dos dados, 

correlações fisicamente consistentes foram obtidas a partir de modelos estatísticos baseados 

em funções hiperbólicas. A densificação dos resíduos em profundidade, observada no campo 

através de inspeções visuais, não pôde, no entanto, ser reproduzida de forma patente, tendo 

por base os valores medidos ao longo da execução do experimento. Neste sentido, o modelo 

apresentado deve ser analisado e utilizado com ressalvas face à elevada dispersão dos valores 

observados no aterro experimental. Tendo por base a aplicação do modelo, a evolução do 

peso específico (γ) em profundidade mostrou-se diretamente proporcional à energia aplicada 

às camadas, no caso representada pela espessura das mesmas e pelo número de passadas do 

equipamento. Os valores de peso específico e as curvas de evolução em profundidade 

obtidos com o modelo mostraram-se compatíveis com os valores e tendências de 

comportamento existentes na literatura. Ainda com base no modelo, pesos específicos 

iniciais entre 7,0 e 8,0 kN/m3 atingiram, a profundidades da ordem de 2,5m (base do aterro 

experimental), valores entre 11,0 e 14,0 kN/m3, dependendo da técnica construtiva aplicada, 

estando estes ganhos de densidade associados ao processo de compactação intensiva 

empregado no experimento. Apesar de recomendada apenas em análises preliminares, a 

extrapolação do modelo para maiores profundidades pôde ser realizada, tendo sido verificado 

pesos específicos praticamente constantes a partir dos 15,0m de profundidade. 

Os resultados do modelo indicaram, também nesta análise, uma ligeira vantagem de 

desempenho para o compactador 816F, para o qual pesos específicos mais elevados foram 

obtidos, tanto a menores quanto a maiores profundidades. Comparados com pesos 

específicos estimados para o mesmo Aterro Sanitário Bandeirantes (CARVALHO, 1999), os 

resultados obtidos mostraram-se sistematicamente inferiores. Tal constatação pode ser 

explicada pelo fato dos modelos desenvolvidos terem por base camadas de resíduos isentas 

de material de cobertura, ao contrário dos demais valores de referência mencionados. 
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6.1.3 Efeito da Compactação na Compressibilidade dos Resíduos Sólidos Urbanos 

 
As curvas tensão vs. deformação, obtidas a partir de modelagem estatística com base nos 

dados de controle do aterro experimental, mostraram uma forte e direta dependência com o 

fator de energia aplicado (passadas/espessura). Os modelos desenvolvidos, baseados em 

funções hiperbólicas, conduziram, para tensões verticais (peso das camadas sobrejacentes), 

σv, da ordem de 20 kN/m2, a deformações, ε, entre 30% e 45%, em função do fator de 

energia aplicado. Tais deformações incorporam o efeito combinado da compressão primária 

do material e da compactação intensiva das camadas, sendo este último processo o 

responsável principal para os elevados valores obtidos. Quanto as deformações imediatas 

(εim), valores entre 20% e 40% foram obtidos, apresentando o compactador 816F melhores 

respostas ao longo do experimento. 

Coeficientes de compressão (CR*) e de compressibilidade volumétrica (mv
*), face ao 

efeito combinado da compressão primária e compactação, foram calculados com base nos 

modelos desenvolvidos, tendo sido verificado pouca sensibilidade destes parâmetros ao fator 

de energia aplicado. Os coeficientes de compressão (CR*) apresentaram um valor de pico da 

ordem de 0,40, em função do equipamento de compactação, decrescendo a partir daí para 

valores entre 0,05 e 0,10, com o aumento das tensões verticais atuantes. Os coeficientes de 

compressibilidade volumétrica (mv
*) apresentaram um comportamento monotônico, com 

valores máximos, para pequenas tensões verticais, entre 0,15 a 0,30 m2/kN, em função do 

equipamento de compactação, decrescendo com o aumento das tensões verticais até valores 

praticamente nulos. 

O efeito da compactação na compressão de longo prazo dos resíduos pôde ser avaliado 

com base no coeficiente de compressão secundária (Cα’), conforme definição proposta por 

SOWERS (1973). Coeficientes Cα’ entre 0,04 e 0,18 foram obtidos para os diversos 

quadrantes de ensaio analisados, valores estes situados dentro da faixa proposta na literatura 

como correspondente ao estágio avançado da compressão secundária (BJARNGARD & 

EDGERS, 1990). Resultados de análises físico-químicas realizadas com os líquidos 

percolados também apontaram para um estágio mais avançado de degradação dos materiais 

(fase metanogênica), não sendo possível, no entanto, associar a antecipação e presença desta 

fase no aterro experimental ao processo de compactação. Apesar dos poucos pontos de 

análise, pôde ser observado, para os quadrantes operados pelo compactador 816F, uma 

tendência de redução do coeficiente de compressão secundária (Cα’) com o aumento do fator 

de energia aplicado, podendo ser esta um importante indicativo do efeito benéfico da 

compactação também no processo de compressão secundária dos resíduos. 



 

Marques, Afonso Celso Moruzzi. Tese de Doutorado, EESC/USP (2001). 

329 

 

6.1.4 Efeito da Compactação na Geração dos Líquidos Percolados 
 

A qualidade dos líquidos percolados, avaliada através de ensaios físico-químicos do 

material realizados ao longo do tempo apresentou-se dentro de comportamentos e valores 

típicos apresentados na literatura, não tendo sido registrada nenhuma alteração que pudesse 

ser associada ao processo de compactação. 

As vazões percoladas pelo aterro experimental, ao longo de um período monitorado de 

22 meses, apresentaram relações com os valores da precipitação observada variando entre 

1,5% e 22,0%, sendo os valores mais elevados obtidos para períodos onde o aterro não 

estava coberto. Valores médios da ordem de 8,5% para esta relação foram obtidos não 

considerando os períodos mencionados, valores estes bastante reduzidos se comparados com 

a experiência reportada na literatura (EHRIG, 1983). 

As vazões percoladas pelo aterro experimental, estimadas pelos métodos do balanço 

hídrico e pelo programa HELP (USEPA) indicaram, para distintas simulações, valores 

sistematicamente inferiores aos valores registrados no experimento. Apesar das condições de 

contorno do experimento serem complexas e de difícil reprodução pelos programas de 

cálculo utilizados, os resultados obtidos, incluindo os baixos valores da relação líquidos 

percolados vs. precipitação constituem um importante indicativo do efeito benéfico da 

compactação na geração dos líquidos percolados de aterros sanitários. O processo de 

compactação acaba atuando e contribuindo para os resultados obtidos de duas formas 

distintas, quais sejam: (i) na expulsão dos líquidos presentes nos resíduos (“squeezing”) 

durante a operação de compactação; e (ii) na redução dos vazios e conseqüente diminuição 

da permeabilidade do maciço. As simulações realizadas com o programa HELP permitiram 

também verificar que alterações na camada de cobertura, seja pelo aumento da sua espessura, 

seja pela utilização de materiais menos permeáveis, são responsáveis pelas maiores reduções 

dos volumes percolados no aterro. 

 

6.2 Estudo de Compressibilidade 

 
A utilização dos dados de monitoração de recalques de aterro existente e do aterro 

experimental, por um período de até 3 anos, possibilitou que uma análise crítica de modelos 

de compressibilidade existentes na literatura fosse realizada, assim como a concepção de 

modelo reológico compósito para reprodução do comportamento dos resíduos sólidos 

urbanos submetidos à compressão e o desenvolvimento de programa de cálculo para previsão 

de recalques de aterros sanitários. 
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A utilização de dados de campo mostrou-se o caminho mais adequado para o 

entendimento e estudo dos mecanismos de compressibilidade dos resíduos, face às 

características peculiares dos mesmos e à dificuldade de reprodução em laboratório de todas 

as condições de contorno, incluindo o fator tempo, presentes nos maciços sanitários. 

 

6.2.1 Modelos de Compressibilidade existentes na Literatura 

 
A análise crítica de 9 (nove) modelos de compressibilidade existentes na literatura, tendo 

por base os dados de monitoração do Aterro Sanitário Bandeirantes, constituíram a base de 

estudo para a proposição de modelo e programa de cálculo para previsão de comportamento 

dos resíduos sólidos urbanos em aterros sanitários. Algumas limitações e preocupações 

foram antevistas nesta análise, das quais devem ser destacadas: (i) definição do parâmetro 

tempo, especificamente do tempo de início do processo de compressão dos resíduos, o qual 

na maioria das propostas é fixado ao início do período de monitoração ou ao encerramento 

do aterro; (ii) consideração do maciço como um corpo único, não sendo considerado que 

diversas fases (camadas), com características distintas, foram dispostas no aterro em tempos 

igualmente distintos; (iii) não consideração do histórico de construção do aterro sanitário, 

desprezando o estudo de compressibilidade, as parcelas de recalque ocorridas no período 

construtivo; e (iv) utilização, por algumas propostas, de formulações matemáticas, tendo por 

objetivo o simples ajuste das curvas de recalque, sem a preocupação de associar às mesmas 

leis de comportamento que governem os mecanismos de compressão envolvidos. 

As análises mostraram ainda que algumas propostas foram capazes de reproduzir, de 

forma satisfatória, os comportamentos observados. Incluem-se neste grupo, os modelos de 

GIBSON & LO (1961) e os baseados em funções hiperbólicas, os quais apresentaram 

desvios entre os valores observados e os calculados inferiores a 5%, considerando períodos 

de 1, 2 e 3 anos de observação. As propostas de YEN & SCANLON (1975) e as baseadas em 

funções logarítmicas, por outro lado, apresentaram desempenho não consistente e resultados 

inadequados. 

Os parâmetros obtidos para os diversos modelos analisados apresentaram valores dentro 

das faixas reportadas na literatura, as quais, porém são muito amplas e sempre relativas a 

aterros de menor porte, sendo difícil serem extraídas correlações ou tendências de 

comportamento, por exemplo, entre os parâmetros e a altura dos maciços. Os parâmetros de 

compressibilidade primária (a) e secundária (b) obtidos para o modelo de GIBSON & LO 

(1961) não permitiram confirmar a tendência de redução dos mesmos com o aumento das 

tensões verticais atuantes (alturas dos maciços). Valores médios iguais a 5,54x10-6 kPa-1 e 

3,45x10-4 kPa-1 foram obtidos, respectivamente, para os coeficientes a e b, considerando as 
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placas de recalque instaladas no experimento. Para a proposta de BJARNGARD & EDGERS 

(1990), por exemplo, foram obtidos, para as referidas placas de recalque, valores médios 

para os coeficientes de compressão Cα1 e Cα2 iguais a 0,0121 e 0,0755, respectivamente. Tais 

valores são bem próximos aos determinados por CARVALHO (1999), em análise similar 

realizada no sub-aterro AS2 do Aterro Sanitário Bandeirantes, quais sejam 0,010 (Cα1) e 

0,083 (Cα2).  

 

6.2.2 Modelo Reológico Compósito e Programa MSWSET 

 
O modelo reológico compósito e o programa MSWSET desenvolvidos apresentaram-se 

como importantes ferramentas para a previsão de recalques de aterros sanitários, assim como 

para o entendimento do comportamento dos resíduos sólidos urbanos submetidos à 

compressão. 

O modelo incorpora os principais mecanismos de compressão dos resíduos, governados 

por leis consistentes de comportamento e associadas a parâmetros com significado físico. 

Define e utiliza o parâmetro tempo de forma distinta para as parcelas de compressão 

secundária mecânica e biológica, possibilitando assim a consideração, de forma 

individualizada, das diferentes fases (camadas) de que é normalmente composto um maciço 

sanitário. 

O programa MSWSET calcula os recalques baseado no conceito de superposição de 

efeitos, isto é, no processo acumulativo de recalques para cada camada aterrada, com a 

apropriada definição do parâmetro tempo. Tal conceito apresenta-se teoricamente consistente 

e responsável direto pelos resultados satisfatórios obtidos. A consideração do histórico de 

construção e geometria do aterro e eventuais sobrecargas externas, além da possibilidade de 

geração de curvas recalque total, altura total e recalque relativo vs. tempo conferem ao 

programa elevada versatilidade e aplicabilidade a aterros sanitários. 

A incorporação de sub-rotina para análise estatística ao programa MSWSET permitiu a 

obtenção de um conjunto de parâmetros reológicos para o modelo, aferidos e válidos para os 

pontos monitorados do Aterro Sanitário Bandeirantes. Apesar da conhecida heterogeneidade 

dos materiais, o emprego de parâmetros médios para os resíduos do aterro existente gerou 

resultados bem satisfatórios, seja em termos das curvas recalque vs. tempo, seja em termos 

dos desvios entre os recalques e alturas reais observadas e calculadas, exceto para os marcos 

superficiais afastados da sobrecarga (aterro experimental). Como parâmetros médios do 

modelo foram obtidos valores de 0,1061 para o coeficiente de compressão primária (Cc); 

5,72x10-4 para o coeficiente de compressão mecânica secundária (b); 1,79x10-3 para a taxa de 
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compressão mecânica secundária (c); 0,1585 para o coeficiente de compressão biológica 

secundária (EDG); e 1,14x10-3 para a taxa de compressão biológica secundária (d). 

Os desvios obtidos com os parâmetros reológicos médios, excetuando os casos 

correspondentes aos marcos superficiais posicionados externamente ao experimento, 

situaram-se na faixa entre +7,6% e –16,5%, para os recalques, e entre +0,1% e –2,0%, para 

as alturas do maciço. Tais resultados, obtidos tendo em conta todo o histórico de construção 

do aterro e uma série de leituras de até 3 anos, confirmaram o bom desempenho e a 

potencialidade do modelo e programa concebidos para previsão dos recalques de aterros 

sanitários. A definição da seqüência construtiva do aterro e dos parâmetros reológicos do 

modelo, no entanto, apresentam-se como elementos de entrada de fundamental importância 

para previsão do comportamento dos maciços, conforme constatado em estudo paramétrico 

realizado. 

A aplicação do programa MSWSET a outros aterros sanitários, visando à determinação 

de parâmetros reológicos para o modelo e a verificação de desempenho do mesmo, 

apresenta-se de fundamental importância para consolidação da presente proposta. A 

realização de ensaios de compressão confinada em laboratório e ensaios de carregamento de 

placa in situ para obtenção dos parâmetros do modelo também deve ser igualmente 

explorada e verificada. 

O desempenho, comparativamente pior, observado para os marcos superficiais 

localizados em regiões externas ao experimento, pode estar associado à imprecisa 

representação do estado de tensão nestes pontos, devido ao não conhecimento e consideração 

da geometria exata do aterro existente. 

 

6.3 Recomendações e Sugestões para Trabalhos Futuros 

 
Com base nas observações, resultados e experiência adquirida ao longo do 

desenvolvimento do presente trabalho, podem ser registradas algumas recomendações e 

sugestões para continuidade dos trabalhos, como a seguir se descrevem. 

 
a) estudo de compactação 

 
- realização de ensaios de compactação em laboratório, envolvendo equipamento e 

amostras de grande dimensão, para verificação e confirmação do comportamento e 

resultados obtidos para os resíduos sólidos urbanos dispostos no aterro experimental. 

 
- realização de estudos complementares para avaliação do efeito da compactação na 

geração de líquidos percolados em aterros sanitários. A utilização de células 



 

Marques, Afonso Celso Moruzzi. Tese de Doutorado, EESC/USP (2001). 

333 

experimentais (lisímetros) executadas com distintas técnicas construtivas poderia ser 

uma alternativa para este estudo. 

 

b) estudos de compressibilidade 

 
- implementação de melhorias e novos módulos no programa desenvolvido, envolvendo, 

por exemplo, a realização de estudos para avaliação e definição de relações entre os 

parâmetros de compressibilidade e outros fatores (teor de umidade, idade e composição 

do resíduo, etc) e soluções mais complexas e adequadas para representação do estado de 

tensão em pontos internos do maciço. 

 
- aplicação do programa MSWSET a outros aterros sanitários, de forma que novos 

parâmetros sejam obtidos e o desempenho do modelo e da proposta de cálculo para 

previsão dos recalques seja verificada sob diferentes condições de contorno. 

 
- execução de ensaios de compressão confinada em laboratório e de carregamento de 

placas in situ para obtenção de coeficientes de compressibilidade primária e secundária 

que possam ser associados aos parâmetros do modelo reológico concebido. Os estudos 

incluíram ainda ensaios de compressão, sob condições ambientais controladas, para 

tentar avaliar a relação entre os processos de degradação e os recalques e 

conseqüentemente os coeficientes de compressão biológica secundária associados ao 

modelo desenvolvido. 
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c              *************************************************** 
c              *           * 
c              *    EVALUATION OF SANITARY LANDFILL SETTLEMENT   * 
c              *           * 
c              *           PROGRAM MSWSET - VERSION 08/2000      * 
c              *           * 
c              *************************************************** 
 
 
 
c    This program  was developed to  evaluate the  different compression  
c    mechanisms of  the  municipal solid  wastes in a sanitary landfill. 
c    In this way, the program takes  into account the primary mechanical  
c    compression, the secondary mechanical  compression (creep), and the 
c    secondary biological compression due to the solid waste degradation. 
 
c    INPUT DATA 
 
c    FILL= landfill name or title of the problem, up to 40 characters. 
c    DI= initial date of the landfill construction (mm/dd/yyyy). 
c    CD= date of the landfill closure (mm/dd/yyyy). 
c    FD= date for final settlement prediction (mm/dd/yyyy). 
c    BM= identification (name) of the monitoring device, up to 30 characters. 
c    FL= foundation level (m) relates to the BM location. 
c    X= distance from the point of interest (BM) to the center of the 
c    surcharge.This value is used to calculate the stress influence due to 
c    strip loads (surcharges). This value should be equal to zero if there 
c    is no surcharge or if the surcharge is better represented by a 
c    rectangular load. 
c    XI= x coordinate of the point of interest (BM) in meters. 
c    YI= y coordinate of the point of interest (BM) in meters. 
c    NE= number of construction and aftercare events. 
c    NMAT= number of different materials in the landfill. 
c    NLAY= number of construction layers in the landfill. 
c    NSART= event number since a relative strain or settlement curve should 
c    be calculated. NSART=0 if the problem does not require this information. 
c    SGE= parameter for stress influence calculation. SGE=1 means surcharge 
c    due to strip load (finite width and infinite lenght). SGE=0 means 
c    surcharge due to rectangular load. SGE=-1 means no surcharge, that is, 
c    all layers are considered as infinite layers. 
c    T(m)= time (days) of the event m. 
c    LAY(m)= last disposed layer at the event m. 
c    MAT(m)= material of the last disposed layer at event m. 
c    HC(m)= control disposal parameter of the event m. HC(m)=1 means that the  
c    LAY(m) was disposed at the time T(m). HC(m)=0 means that the LAY(m) was 
c    previously disposed (before the time T(m)). 
c    SLOAD(m)= control surcharge parameter. SLOAD(m)=0 means that the LAY(m) 
c    is not a surcharge. SLOAD(m)=1 means that the LAY(m) is a surcharge. This 
c    parameter is used to allow the correct calculation of the waste column 
c    heights and strains. 
c    W(i)= width of the surcharge (layer) i, in meters. This value should be 
c    equal to zero if the surcharge is better represented by a rectangular load. 
c    This value should be not referenced if SGE=-1. 
c    XQ(i)= x coordinate of the left bottom corner of the rectangular surcharge 
c    (layer) i, in meters.  This value should be equal to zero if the surcharge 
c    is better represented by a strip load. This value should be not referenced 
c    if SGE=-1. 
c    YQ(i)= y coordinate of the left bottom corner of the rectangular surcharge 
c    (layer) i, in meters. This value should be equal to zero if the surcharge 
c    is better represented by a strip load. This value should be not referenced 
c    if SGE=-1. 
c    DX(i)= lenght of the surcharge (layer) i in the x direction, in meters. 
c    This value should be equal to zero if the surcharge is better represented 
c    by a strip load. This value should be not referenced if SGE=-1. 
c    DY(i)= lenght of the surcharge (layer) i in the y direction, in meters. 
c    This value should be equal to zero if the surcharge is better represented 
c    by a strip load. This value should be not referenced if SGE=-1. 
c    HO(j)= height (thickness) of the material j as disposed at the landfill (m). 
c    GO(j)= unit weight of the material j as disposed at the landfill (kN/m3). 
c    CC(j)= primary mechanical compression index of the material j. 
c    B(j)= secondary mechanical compression index of the material j (1/kPa). 
c    C(j)= rate of secondary mechanical compression of the material j (1/day). 
c    EDG(j)= compression factor due to the decomposition. It stands for the total 
c    amount of compression (strain) due to biodegradion of the material j. 



c    D(j)= rate of secondary biological compression of the material j (1/day). 
c    NP= number of points to be checked in terms of intermediate (internal) 
c    heights and settlements. 
c    EVENT(i)= event number of the point i to be checked in terms of internal 
c    heights and settlements. Not required if NP=0. 
c    LLAY(i)= layer number of the point i to be checked in terms of internal  
c    heights and settlements. Not required if NP=0. 
 
      REAL T(100),HO(50),GO(50),CC(50),B(50),C(50),EDG(50),D(50),TPLAC(5 
     *0),SO(50,100),SUR(50,100),DTB(50,100),DSC(50),DTC(50,100),HT(100), 
     *STOT(100),SP(100),SC(100),SB(100),HTOT(100),STR(100),SPART(100), 
     *STRPART(100),TPART(100),HTT(10),HTTOT(10),STTOT(10),STP(10), 
     *STC(10),STB(10),LEVEL,W(50),IZ(50,50,100),Z(50,50,100),XQ(50),YQ(5 
     *0),DX(50),DY(50),XI,YI,HACT(50,100),ST1(50,100),SPP(50,100), 
     *SCP1(50,100),SBIO(50,100),HCALC(50,100),SUMH1(100),SUMH2(100) 
      INTEGER LAY(100),MAT(100),HC(100),MATLAY(50),SLOAD(100),LOAD(50), 
     *EVENT(10),LLAY(10),SGE,NLAY 
      CHARACTER *40 FILL 
      CHARACTER *10 DI,CD,FD 
      CHARACTER *30 BM 
      OPEN (UNIT=3, FILE='V8.DATA', STATUS='OLD') 
      OPEN (UNIT=4, FILE='V8.OUT', STATUS='NEW') 
  
c     INPUT DATA 
 

READ (3,200) FILL 
READ (3,205) DI,CD,FD 
READ (3,206) BM 
READ (3,211) FL,X,XI,YI 
READ (3,207) NE 
READ (3,208) NMAT,NLAY 
READ (3,209) NSTART,SGE 
DO 8 M=1,NE 
READ (3,210) T(M),LAY(M),MAT(M),HC(M),SLOAD(M) 

 8    CONTINUE 
IF (SGE.LT.0) GOTO 48 
DO 27 I=1,NLAY 
READ (3,218) W(I),XQ(I),YQ(I),DX(I),DY(I) 

 27   CONTINUE 
 48   DO 11 J=1,NMAT 

READ (3,215) HO(J),GO(J),CC(J),B(J),C(J),EDG(J),D(J)     
 11   CONTINUE 

READ (3,216) NP 
IF(NP.EQ.0) GOTO 18 
DO 17 I=1,NP 
READ (3,217) EVENT(I),LLAY(I) 

 17   CONTINUE 
 200  FORMAT(A40) 
 205  FORMAT(A10,A10,A10) 
 206  FORMAT(A30) 
 207  FORMAT(I3) 
 208  FORMAT(I3,I3) 
 209  FORMAT(I3,I3) 
 210  FORMAT(F8.1,4I3) 
 211  FORMAT(4F7.3) 
 215  FORMAT(F6.3,F6.3,F8.5,E12.6,E12.6,F9.6,f10.7) 
 216  FORMAT(I2) 
 217  FORMAT(I3,I3) 
 218  FORMAT(F6.3,4F7.3) 
 18   WRITE (4,300) FILL 

WRITE (4,305) DI,CD,FD 
WRITE (4,306) BM 
WRITE (4,307) FL,X,XI,YI 
WRITE (4,310) NE,NMAT,NSTART 
DO 9 I=1,NE 
WRITE (4,312) I,T(I),LAY(I),MAT(I),HC(I),SLOAD(I) 

 9    CONTINUE 
WRITE (4,311) 
DO 7 I=1,NMAT 
WRITE (4,313) I,HO(I),GO(I) 

 7    CONTINUE 
WRITE (4,314) 
DO 12 I=1,NMAT 
WRITE (4,320) I,CC(I),B(I),C(I),EDG(I),D(I) 



 12   CONTINUE 
IF (SGE.LT.0) GOTO 49 
WRITE (4,308) 
DO 28 I=1,NLAY 
WRITE(4,309) I,W(I),XQ(I),YQ(I),DX(I),DY(I) 

 28   CONTINUE 
 300  FORMAT('EVALUATION OF SANITARY LANDFILL SETTLEMENTS',// 
     *'PROGRAM MSWSET - VERSION 08',///'LOCATION/NAME = ',A40,/) 
 305  FORMAT('INITIAL DATE OF CONSTRUCTION = ',A10,/'DATE OF THE LANDFIL 
     *L CLOSURE = ',A10,/'DATA FOR FINAL PREDICTION    = ',A10,/) 
 306  FORMAT('MONITORING DEVICE =',A30) 
 307  FORMAT('FOUNDATION LEVEL (m) = ',F7.3,/,'DISTANCE TO THE CENTER OF  
     * THE SURCHARGE (m) =',F6.3,/,'X COORDINATE OF THE MEASUREMENT POIN 
     *T(m) =',F7.3,/,'Y COORDINATE OF THE MEASUREMENT POINT(m) =',F7.3) 
 308  FORMAT(/,'SURCHARGE CHARACTERISTICS',/,'LAYER',2x,'WIDTH(m)',2x, 
     *'X COORDINATE',2x,'Y COORDINATE',2x,'X LENGHT(m)',2x,'Y LENGHT(m)' 
     *,/) 
 309  FORMAT(I3,4x,F7.3,5x,F7.3,8x,F7.3,6x,F7.3,6x,F7.3) 
 310  FORMAT(/'BASIC DATA',//'NUMBER OF CONSTRUCTION AND AFTERCARE EVENT 
     *S =',I2,/'NUMBER OF MATERIALS/CONSTRUCTION LAYERS =',I2,/ 
     *'EVENT NUMBER SINCE A RELATIVE DEFORMATION WILL BE CALCULATED =', 
     *I2,//,'BASIC DATA OF THE EVENTS',// 
     *'EVENT',2x,'TIME (days)',2x,'LAYER',2x,'MATERIAL',2x, 
     *'DISPOSAL',2x,'LOAD CONTROL',/) 
 312  FORMAT(1x,I2,4x,F7.1,6x,I3,5x,I3,8x,I3,8x,I3) 
 311  FORMAT(/'BASIC DATA OF THE MATERIALS/LAYERS',// 
     *'LAYER',2x,'HEIGHT(m)',2x,'MSW DENSITY(kN/m3)'/) 
 313  FORMAT(1x,I2,5x,F6.3,10x,F6.3,/)  
 314  FORMAT(/'MATERIAL/LAYERS PROPERTIES',//,9x,'PRIMARY',5x,'SECONDARY 
     *',5x,'RATE OF',5x,'COMPRESSION',5x,'RATE OF',/,7x,'COMPRESSION', 
     *3x,'MECHANICAL',3x,'SECONDARY',3x,'FACTOR DUE TO',3x,'SECONDARY',/ 
     *,'LAYER',5x,'INDEX',5x,'COMPRESSION',3x,'MECHANICAL',2x, 
     *'DECOMPOSITION',3x,'BIOLOGICAL',/,10x,'(Cc)',7x,'INDEX (b)',3x, 
     *'COMPRESSION',6x,'(EDG)',6x,'COMPRESSION',/,22x,'(1/kPa)',4x, 
     *'(c) (1/day)',17x,'(D) (1/day)',//) 
 320  FORMAT(1x,I2,5x,F8.5,5x,E12.6,5x,E12.6,6x,F9.6,5x,f10.7,/) 
   
c    CALCULATION OF THE STATE VALUES 
 
   49 DO 440 M=1,NE 

N=LAY(M) 
IF(HC(M).NE.1) GOTO 441 
TPLAC(N)=T(M) 
MATLAY(N)=MAT(M) 
LOAD(N)=SLOAD(M) 

 441  DO 442 I=1,N 
N1=MATLAY(I)  
HACT(I,M)=HO(N1) 

 442  CONTINUE 
 440  CONTINUE    

ITER=1 
MAX=10 
ER=0.01 

      
 600  DO 13 M=1,NE 

N=LAY(M) 
DO 10 I=1,N 
NN=MATLAY(I) 
SO(I,M)=HO(NN)*GO(NN)/2 
SUR(I,M)=0 
IF(I.EQ.N) GOTO 15 
DO 80 II=(I+1),N 
NN=MATLAY(II) 
IF(SGE.LT.0.OR.(W(II).EQ.0.OR.(DX(II).EQ.0.AND.DY(II).EQ.0))) GOTO 

    *16 
Z(II,I,M)=0 
DO 19 J=I,(II-1) 
NJ=MATLAY(J) 
IF(J.EQ.I) GOTO 22 
ZC=HACT(J,M) 
GOTO 23 

 22   ZC=0.5*HACT(J,M) 
 23   Z(II,I,M)=Z(II,I,M)+ZC 
 19   CONTINUE 



IF(SGE.EQ.1) THEN 
CALL STRIP(I,II,M,X,W,Z,IZ) 
ELSE 
CALL RECTANGULAR(I,II,M,XI,YI,XQ,YQ,DX,DY,Z,IZ) 
END IF 
GOTO 24 

 16   IZ(II,I,M)=1 
 24   SUR1=HO(NN)*GO(NN)*IZ(II,I,M) 

SUR(I,M)=SUR(I,M)+SUR1 
 80   CONTINUE 
 15   DTB(I,M)=T(M)-TPLAC(I) 
 10   CONTINUE 

DO 20 J=1,N 
NN=MATLAY(J) 
DSC(J)=HO(NN)*GO(NN) 
DTC(J,M)=T(M)-TPLAC(J) 

 20   CONTINUE 
 13   CONTINUE 
          
c    CALCULATION OF THE SETTLEMENTS 
 

CALL PRIMARY(SO,SUR,HO,CC,LAY,MATLAY,NE,SP,NP,EVENT,LLAY,STP,SPP) 
CALL CREEP(HO,B,C,DSC,DTC,LAY,MATLAY,NE,SC,NP,EVENT,LLAY,STC,IZ, 

     *SCP1) 
CALL BIOLOGICAL(HO,EDG,D,DTB,LAY,MATLAY,NE,SB,NP,EVENT,LLAY,STB, 

     *SBIO) 
 
c    ITERATION PROCESS ON HEIGHTS(Hact) AND DEPTHS(Z) VALUES 
  

CONV=0 
DO 450 M=1,NE 
SUMH1(M)=0 
SUMH2(M)=0 
DO 452 I=1,LAY(M) 
NI=MATLAY(I) 
ST1(I,M)=SPP(I,M)+SCP1(I,M)+SBIO(I,M) 
HCALC(I,M)=HO(NI)-ST1(I,M) 
SUMH1(M)=SUMH1(M)+(ABS(HACT(I,M)-HCALC(I,M)))**2 
SUMH2(M)=SUMH2(M)+(ABS(HCALC(I,M)))**2 

 452  CONTINUE 
CVG=SUMH1(M)**0.5/SUMH2(M)**0.5 
IF(CVG.LE.ER) GOTO 450 
CONV=1 

 450  CONTINUE 
IF(CONV.EQ.0) GOTO 500 
DO 454 M=1,NE 
DO 456 I=1,LAY(M) 
HACT(I,M)=HCALC(I,M) 

 456  CONTINUE 
 454  CONTINUE 

ITER=ITER+1 
IF(ITER.LE.MAX) GOTO 600 
WRITE(4,458) 

 458  FORMAT(/'WARNING: Z VALUES DO NOT CONVERGE',/) 
 
c    PRESENTATION OF THE FINAL RESULTS  
 
 500  WRITE(4,365) ITER,ER 
 365  FORMAT(//'FINAL RESULTS',//,'NUMBER OF ITERATIONS=',I3,/ 
     *,'MAXIMUM TOLERANCE=',F7.5,//, 
     *'PARTIAL SETTLEMENTS AFTER TIME T',//,'EVENT',2x,'TIME(days)',2x, 
     *'PRIMARY(m)',2x,'CREEP(m)',2x,'BIOLOGICAL(m)',/) 

DO 145 M=1,NE 
WRITE(4,360) M,T(M),SP(M),SC(M),SB(M) 

 360  FORMAT(1x,I2,4x,F7.1,5x,F7.4,4x,F7.4,5x,F7.4) 
 145  CONTINUE  

WRITE (4,319)  
 319  FORMAT(//'TOTAL COMPRESSION RESULTS AFTER TIME T',//,'EVENT',2x 
     *,'TIME(days)',2x,'SETTLEMENT(m)',2x,'ACTUAL HEIGHT(m)',2x,'STRAIN 
     *(%)',/) 

DO 21 M=1,NE 
HT(M)=0 
N=LAY(M) 
DO 25 I=1,N 



IF(LOAD(I).EQ.1) GOTO 25 
NN=MATLAY(I) 
HT(M)=HT(M)+HO(NN) 

 25   CONTINUE 
STOT(M)= SP(M)+SC(M)+SB(M) 
HTOT(M)=HT(M)-STOT(M) 
STR(M)=STOT(M)/HT(M)*100 
WRITE (4,321) M,T(M),STOT(M),HTOT(M),STR(M) 

 321  FORMAT(1x,I2,4x,F7.1,5x,F8.3,9x,F8.3,9x,F6.2) 
 21   CONTINUE 
 
c    RELATIVE SETTLEMENT CURVE CONSTRUCTION 
 

IF(NSTART.EQ.0) GOTO 334 
HPART=HTOT(NSTART) 
TZERO=T(NSTART) 
SZERO=STOT(NSTART) 
WRITE(4,322) T(NSTART),HTOT(NSTART),STR(NSTART) 

 322  FORMAT(//'RELATIVE COMPRESSION RESULTS',//'INITIAL TIME (days) =', 
     *F7.1,/'ACTUAL HEIGHT(m) =',F6.2,/'STRAIN UNTIL THIS TIME(%) =', 
     *F6.2,//'RELATIVE TIME(days)',2x,'RELATIVE SETTLEMENT(m)',2x, 
     *'RELATIVE STRAIN(%)',/) 

DO 30 M=NSTART,NE 
SPART(M)=STOT(M)-SZERO 
STRPART(M)=SPART(M)/HPART*100 
TPART(M)=T(M)-TZERO 
WRITE (4,335) TPART(M),SPART(M),STRPART(M) 

 335  FORMAT(3x,F7.1,16x,F7.4,16x,F7.4) 
 30   CONTINUE 
 
c    CHECKING OF INTERMEDIATE POINTS HEIGHTS AND SETTLEMENTS 
 
 334  IF(NP.EQ.0) GOTO 340 

WRITE (4,336) 
 336  FORMAT(/'HEIGHTS AND SETTLEMENTS OF INTERMEDIATE POINTS',// 
     *'EVENT',2x,'TIME (days)',2x,'REFERENCE LAYER',2x,'SETTLEMENT(m)', 
     *2x,'HEIGHT(m)',2x,'LEVEL(m)',/) 

DO 32 I=1,NP 
M=EVENT(I) 
N=LLAY(I) 
HTT(I)=0 
DO 34 J=1,N 
NN=MATLAY(J) 
HTT(I)=HTT(I)+HO(NN) 

 34   CONTINUE 
STTOT(I)=STP(I)+STC(I)+STB(I) 
HTTOT(I)=HTT(I)-STTOT(I) 
LEVEL=HTTOT(I)+FL 
WRITE (4,337) M,T(M),LLAY(I),STTOT(I),HTTOT(I),LEVEL 

 337  FORMAT(1x,I2,6x,F7.1,12x,I2,10x,F6.3,7x,F6.3,5x,F7.3) 
 32   CONTINUE 
 
 340  CLOSE(3) 

CLOSE(4) 
STOP 
END 

 
c    EVALUATION OF THE PRIMARY MECHANICAL COMPRESSION 
 

SUBROUTINE PRIMARY(A,AA,F,FF,LL,MM,N,SP,NP,EVENT,LLAY,STP,SPP) 
INTEGER M,I,K,N,NN,NP,NK,II,LL(100),MM(50),EVENT(10),LLAY(10) 
REAL A(50,100),AA(50,100),F(50),FF(50),SPP(50,100),SP(100),STPP, 

     *STP(10) 
DO 40 M=1,N 
K=LL(M) 
SP(M)=0 
DO 45 I=1,K 
IF(I.EQ.K) GOTO 45 
NN=MM(I) 
SPP(I,M)=F(NN)*FF(NN)*ALOG10((A(I,M)+AA(I,M))/A(I,M)) 
SP(M)=SP(M)+SPP(I,M) 

 45   CONTINUE 
 40   CONTINUE 
 



IF(NP.EQ.0) GOTO 44 
DO 41 I=1,NP 
M=EVENT(I) 
NK=LLAY(I) 
STP(I)=0 
DO 42 II=1,NK 
IF(NK.EQ.LL(M).AND.II.EQ.NK) GOTO 42 
NN=MM(II) 
STPP=F(NN)*FF(NN)*ALOG10((A(II,M)+AA(II,M))/A(II,M)) 
STP(I)=STP(I)+STPP 

 42   CONTINUE 
 41   CONTINUE 
 
 44   END 
 
c    EVALUATION OF THE SECONDARY MECHANICAL COMPRESSION (CREEP) 
 

SUBROUTINE CREEP(HO,B,C,DSC,DTC,LL,MM,N,SC,NP,EVENT,LLAY,STC,IZ, 
     *SCP1) 

INTEGER M,I,J,K,N,NP,NK,NN,II,LL(100),MM(50),EVENT(10),LLAY(10) 
REAL DSC(50),DTC(50,100),HO(50),B(50),C(50),SCP(50,50,100),SC(100) 

     *,STC(10),STCP,IZ(50,50,100),SCP1(50,100),FCARG 
DO 50 M=1,N 
SC(M)=0 
K=LL(M) 
DO 55 I=1,K 
SCP1(I,M)=0 
NN=MM(I) 
DO 60 J=I,K 
IF(I.EQ.J)THEN 
FCARG=DSC(J)/2 
IZ(J,I,M)=1 
ELSE 
FCARG=DSC(J) 
END IF 
SCP(J,I,M)=HO(NN)*B(NN)*IZ(J,I,M)*FCARG*(1-EXP(-C(NN)*DTC(J,M))) 
SCP1(I,M)=SCP1(I,M)+SCP(J,I,M) 
SC(M)=SC(M)+SCP(J,I,M) 

 60   CONTINUE 
 55   CONTINUE 
 50   CONTINUE 
 

IF(NP.EQ.0) GOTO 54 
DO 51 I=1,NP 
M=EVENT(I) 
NK=LLAY(I) 
STC(I)=0 
DO 52 II=1,NK 
IF(NK.EQ.LL(M).AND.II.EQ.NK) GOTO 52 
NN=MM(II) 
DO 53 J=II,LL(M) 
IF(II.EQ.J)THEN 
FCARG=DSC(J)/2 
IZ(J,II,M)=1 
ELSE 
FCARG=DSC(J) 
END IF 
STCP=HO(NN)*B(NN)*IZ(J,II,M)*FCARG*(1-EXP(-C(NN)*DTC(J,M))) 
STC(I)=STC(I)+STCP 

 53   CONTINUE 
 52   CONTINUE 
 51   CONTINUE 
 
 54   END 
 
c    EVALUATION OF THE SECONDARY BIOLOGICAL COMPRESSION (DEGRADATION) 
 

SUBROUTINE BIOLOGICAL(HO,EDG,D,DTB,LL,MM,N,SB,NP,EVENT,LLAY,STB, 
     *SBIO) 

INTEGER M,I,K,N,NN,NP,NK,II,LL(100),MM(50),EVENT(10),LLAY(10) 
REAL HO(50),EDG(50),D(50),DTB(50,100),SBIO(50,100),SB(100),STB(10) 

     *,STBIO 
DO 70 M=1,N 
SB(M)=0 



K=LL(M) 
DO 75 I=1,K 
NN=MM(I) 
SBIO(I,M)=HO(NN)*EDG(NN)*(1-EXP(-D(NN)*DTB(I,M))) 
SB(M)=SB(M)+SBIO(I,M) 

 75   CONTINUE 
 70   CONTINUE 
 

IF(NP.EQ.0) GOTO 74 
DO 71 I=1,NP 
M=EVENT(I) 
NK=LLAY(I) 
STB(I)=0 
DO 72 II=1,NK 
NN=MM(II) 
STBIO=HO(NN)*EDG(NN)*(1-EXP(-D(NN)*DTB(II,M))) 
STB(I)=STB(I)+STBIO 

 72   CONTINUE 
 71   CONTINUE 
 
 74   END 
 
c    CALCULATION OF THE STRESS INFLUENCE DUE TO RECTANGULAR LOAD 
 

SUBROUTINE RECTANGULAR(I,II,M,XI,YI,XQ,YQ,DX,DY,Z,IZ) 
INTEGER I,II,M,SIT 
REAL XI,YI,XQ(50),YQ(50),DX(50),DY(50),Z(50,50,100),IZ(50,50,100), 

     *LA,BA,LB,BB,LC,BC,LD,BD,MA,NA,MB,NB,MC,NC,MD,ND,IZA,IZB,IZC,IZD 
PI=3.141592654 
IF(XI.GE.XQ(II).AND.XI.LE.(XQ(II)+DX(II)).AND.YI.LE.(YQ(II)+DY(II) 

     *).AND.YI.GE.YQ(II)) GOTO 400 
IF((XI.LE.XQ(II).OR.XI.GE.(XQ(II)+DX(II))).AND.(YI.LE.YQ(II).OR.YI 

     *.GE.(YQ(II)+DY(II)))) GOTO 410 
IF(XI.LT.XQ(II)) GOTO 420 
IF(XI.GT.(XQ(II)+DX(II))) GOTO 422 
IF(YI.GT.(YQ(II)+DY(II))) GOTO 424 

 
c    CASE 1 
c    CASE 1.4 
 
c    Rectangle A 

SIT=1 
LA=XI-XQ(II) 
BA=(YQ(II)+DY(II))-YI 

c    Rectangle B 
LB=(XQ(II)+DX(II))-XI 
BB=(YQ(II)+DY(II))-YI 

c    Rectangle C 
LC=XI-XQ(II) 
BC=YQ(II)-YI 

c    Rectangle D 
LD=(XQ(II)+DX(II))-XI 
BD=YQ(II)-YI 
GOTO 418 

 
c    CASE 1.3 
 
c    Rectangle A 
 424  LA=XI-XQ(II) 

BA=YI-YQ(II) 
c    Rectangle B 

LB=(XQ(II)+DX(II))-XI 
BB=YI-YQ(II) 

c    Rectangle C 
LC=XI-XQ(II) 
BC=YI-(YQ(II)+DY(II)) 

c    Rectangle D 
LD=(XQ(II)+DX(II))-XI 
BD=YI-(YQ(II)+DY(II)) 
GOTO 418 

 
c    CASE 1.2 
 
c    Rectangle A 



 422  LA=XI-XQ(II) 
BA=YI-YQ(II) 

c    Rectangle B 
LB=XI-XQ(II) 
BB=(YQ(II)+DY(II))-YI 

c    Rectangle C 
LC=XI-(XQ(II)+DX(II)) 
BC=YI-YQ(II) 

c    Rectangle D 
LD=XI-(XQ(II)+DX(II)) 
BD=(YQ(II)+DY(II))-YI 
GOTO 418  

 
c    CASE 1.1 
 
c    Rectangle A 
 420  LA=(XQ(II)+DX(II))-XI 

BA=YI-YQ(II) 
c    Rectangle B 

LB=(XQ(II)+DX(II))-XI 
BB=(YQ(II)+DY(II))-YI 

c    Rectangle C 
LC=XQ(II)-XI 
BC=YI-YQ(II) 

c    Rectangle D 
LD=XQ(II)-XI 
BD=(YQ(II)+DY(II))-YI 
GOTO 418 

 
c    CASE 3 
 
 410  SIT=3 

IF(XI.LE.XQ(II).AND.YI.LE.YQ(II)) GOTO 412 
IF(XI.LE.XQ(II).AND.YI.GE.(YQ(II)+DY(II))) GOTO 414 
IF(XI.GE.(XQ(II)+DX(II)).AND.YI.LE.YQ(II)) GOTO 416 

  
c    CASE 3.4 
 
c    Rectangle A 

LA=XI-XQ(II) 
BA=YI-YQ(II) 

c    Rectangle B 
LB=XI-XQ(II) 
BB=YI-(YQ(II)+DY(II)) 

c    Rectangle C 
LC=XI-(XQ(II)+DX(II)) 
BC=DY(II) 

c    Rectangle D 
LD=XI-(XQ(II)+DX(II)) 
BD=YI-(YQ(II)+DY(II)) 
GOTO 418 

 
c    CASE 3.3 
 
c    Rectangle A 
 416  LA=XI-XQ(II) 

BA=(YQ(II)+DY(II))-YI 
 
c    Rectangle B 

LB=XI-XQ(II) 
BB=YQ(II)-YI 

c    Rectangle C 
LC=XI-(XQ(II)+DX(II)) 
BC=DY(II) 

c    Rectangle D 
LD=XI-(XQ(II)+DX(II)) 
BD=YQ(II)-YI 
GOTO 418 

 
c    CASE 3.2 
 
c    Rectangle A 
 414  LA=(XQ(II)+DX(II))-XI 

BA=YI-YQ(II) 



c    Rectangle B 
LB=(XQ(II)+DX(II))-XI 
BB=YI-(YQ(II)+DY(II)) 

c    Rectangle C 
LC=XQ(II)-XI 
BC=DY(II) 

c    Rectangle D 
LD=XQ(II)-XI 
BD=YI-(YQ(II)+DY(II)) 
GOTO 418  

 
c    CASE 3.1 
 
c    Rectangle A 
 412  LA=(XQ(II)+DX(II))-XI 

BA=(YQ(II)+DY(II))-YI 
c    Rectangle B 

LB=(XQ(II)+DX(II))-XI 
BB=YQ(II)-YI 

c    Rectangle C 
LC=XQ(II)-XI 
BC=DY(II) 

c    Rectangle D 
LD=XQ(II)-XI 
BD=YQ(II)-YI 
GOTO 418 

  
c    CASE 2 
 
c    Rectangle A 
 400  SIT=2 

LA=XI-XQ(II) 
BA=YI-YQ(II) 

c    Rectangle B 
LB=XI-XQ(II) 
BB=(YQ(II)+DY(II))-YI 

c    Rectangle C 
LC=(XQ(II)+DX(II))-XI 
BC=YI-YQ(II) 

c    Rectangle D 
LD=(XQ(II)+DX(II))-XI 
BD=(YQ(II)+DY(II))-YI 

      
 418  IF(Z(II,I,M).EQ.0) THEN 

IZA=0.25 
IZB=0.25 
IZC=0.25 
IZD=0.25 
GOTO 425 
ELSE 

 
      MA=BA/Z(II,I,M) 
NA=LA/Z(II,I,M) 
IZA=(1/(4*PI))*((2*MA*NA*((MA**2+NA**2+1)**0.5)*(MA**2+NA**2+ 

     *2))/((MA**2+NA**2+1+MA**2*NA**2)*(MA**2+NA**2+1))+ATAN(2*MA*NA* 
     *((MA**2+NA**2+1)**0.5)/(MA**2+NA**2+1-MA**2*NA**2))+PI*(((MA**2+ 
     *NA**2+1-MA**2*NA**2)-ABS(MA**2+NA**2+1-MA**2*NA**2))/(2*(MA**2+ 
     *NA**2+1-MA**2*NA**2)))) 

MB=BB/Z(II,I,M) 
NB=LB/Z(II,I,M) 
IZB=(1/(4*PI))*((2*MB*NB*((MB**2+NB**2+1)**0.5)*(MB**2+NB**2+ 

     *2))/((MB**2+NB**2+1+MB**2*NB**2)*(MB**2+NB**2+1))+ATAN(2*MB*NB* 
     *((MB**2+NB**2+1)**0.5)/(MB**2+NB**2+1-MB**2*NB**2))+PI*(((MB**2+ 
     *NB**2+1-MB**2*NB**2)-ABS(MB**2+NB**2+1-MB**2*NB**2))/(2*(MB**2+ 
     *NB**2+1-MB**2*NB**2))))  

MC=BC/Z(II,I,M) 
NC=LC/Z(II,I,M) 
IZC=(1/(4*PI))*((2*MC*NC*((MC**2+NC**2+1)**0.5)*(MC**2+NC**2+ 

     *2))/((MC**2+NC**2+1+MC**2*NC**2)*(MC**2+NC**2+1))+ATAN(2*MC*NC* 
     *((MC**2+NC**2+1)**0.5)/(MC**2+NC**2+1-MC**2*NC**2))+PI*(((MC**2+ 
     *NC**2+1-MC**2*NC**2)-ABS(MC**2+NC**2+1-MC**2*NC**2))/(2*(MC**2+ 
     *NC**2+1-MC**2*NC**2)))) 

MD=BD/Z(II,I,M) 
ND=LD/Z(II,I,M) 



IZD=(1/(4*PI))*((2*MD*ND*((MD**2+ND**2+1)**0.5)*(MD**2+ND**2+ 
     *2))/((MD**2+ND**2+1+MD**2*ND**2)*(MD**2+ND**2+1))+ATAN(2*MD*ND* 
     *((MD**2+ND**2+1)**0.5)/(MD**2+ND**2+1-MD**2*ND**2))+PI*(((MD**2+ 
     *ND**2+1-MD**2*ND**2)-ABS(MD**2+ND**2+1-MD**2*ND**2))/(2*(MD**2+ 
     *ND**2+1-MD**2*ND**2))))  

END IF 
   
 425  IF(SIT.EQ.3) GOTO 426 

IF(SIT.EQ.2) GOTO 428 
IZ(II,I,M)=IZA+IZB-IZC-IZD 
GOTO 430 

 426  IZ(II,I,M)=IZA-IZB-IZC+IZD 
GOTO 430 

 428  IZ(II,I,M)=IZA+IZB+IZC+IZD 
  
 430  END 
 
c    CALCULATION OF THE STRESS INFLUENCE DUE TO STRIP LOAD 
 

SUBROUTINE STRIP(I,II,M,X,W,Z,IZ) 
INTEGER I,II,M 
REAL X,W(50),Z(50,50,100),IZ(50,50,100),T1,T2,T3,T4,T5,T6 
T1=ATAN((X-W(II)/2)/Z(II,I,M)) 
T2=ATAN((X+W(II)/2)/Z(II,I,M)) 
PI=3.141592654 
T3=2*W(II)*Z(II,I,M)-4*X*Z(II,I,M)-W(II)**2*T1+4*W(II)*X*T1-4*X**2 

     **T1-4*Z(II,I,M)**2*T1 
T4=-2*W(II)*Z(II,I,M)-4*X*Z(II,I,M)-W(II)**2*T2-4*W(II)*X*T2-4*X** 

     *2*T2-4*Z(II,I,M)**2*T2 
T5=2*Z(II,I,M)**3*(W(II)**2-4*W(II)*X+4*X**2+4*Z(II,I,M)**2) 
T6=2*Z(II,I,M)**3*(W(II)**2+4*W(II)*X+4*X**2+4*Z(II,I,M)**2) 
IZ(II,I,M)=(2*Z(II,I,M)**3/PI)*(T3/T5-T4/T6) 
 
END 







EVALUATION OF SANITARY LANDFILL SETTLEMENTS 
 
PROGRAM MSWSET - VERSION 08 
 
LOCATION/NAME = 'BANDEIRANTES SANITARY LANDFILL'         
 
INITIAL DATE OF CONSTRUCTION = 05/07/1978 
DATE OF THE LANDFILL CLOSURE = 08/08/1995 
DATA FOR FINAL PREDICTION    = 17/04/2000 
 
MONITORING DEVICE =SETTLEMENT PLATE PR05          
FOUNDATION LEVEL (m) =  88.000 
DISTANCE TO THE CENTER OF THE SURCHARGE (m) =29.500 
X COORDINATE OF THE MEASUREMENT POINT(m) = 10.500 
Y COORDINATE OF THE MEASUREMENT POINT(m) = 27.000 
 
BASIC DATA 
 
NUMBER OF CONSTRUCTION AND AFTERCARE EVENTS =94 
NUMBER OF MATERIALS/CONSTRUCTION LAYERS = 8 
EVENT NUMBER SINCE A RELATIVE DEFORMATION WILL BE CALCULATED =31 
 
BASIC DATA OF THE EVENTS 
 
EVENT  TIME (days)  LAYER  MATERIAL  DISPOSAL  LOAD CONTROL 
 
  1      160.0        1       1          1          0 
  2      320.0        2       1          1          0 
  3      480.0        3       1          1          0 
  4      640.0        4       1          1          0 
  5      800.0        5       1          1          0 
  6      960.0        6       1          1          0 
  7     1120.0        7       1          1          0 
  8     1280.0        8       1          1          0 
  9     1440.0        9       1          1          0 
 10     1500.0       10       2          1          0 
 11     3510.0       10       2          0          0 
 12     3630.0       11       1          1          0 
 13     3750.0       12       1          1          0 
 14     3870.0       13       1          1          0 
 15     3990.0       14       1          1          0 
 16     4110.0       15       1          1          0 
 17     4230.0       16       1          1          0 
 18     4350.0       17       1          1          0 
 19     4470.0       18       1          1          0 
 20     4590.0       19       1          1          0 
 21     4710.0       20       1          1          0 
 22     4770.0       21       2          1          0 
 23     5370.0       21       2          0          0 
 24     5510.0       22       1          1          0 
 25     5650.0       23       1          1          0 
 26     5790.0       24       1          1          0 
 27     5930.0       25       1          1          0 
 28     6070.0       26       1          1          0 
 29     6120.0       27       2          1          0 
 30     6600.0       27       2          0          0 
 31     6840.0       27       2          0          0 
 32     6846.0       27       2          0          0 
 33     6853.0       27       2          0          0 
 34     6856.0       28       3          1          1 
 35     6860.0       28       3          0          1 
 36     6867.0       28       3          0          1 
 37     6874.0       28       3          0          1 



 38     6881.0       28       3          0          1 
 39     6888.0       28       3          0          1 
 40     6895.0       28       3          0          1 
 41     6902.0       28       3          0          1 
 42     6909.0       28       3          0          1 
 43     6913.0       28       3          0          1 
 44     6919.0       29       4          1          1 
 45     6923.0       29       4          0          1 
 46     6937.0       29       4          0          1 
 47     6944.0       29       4          0          1 
 48     6951.0       29       4          0          1 
 49     6954.0       30       5          1          1 
 50     6958.0       30       5          0          1 
 51     6965.0       30       5          0          1 
 52     6966.0       31       6          1          1 
 53     6972.0       31       6          0          1 
 54     6979.0       31       6          0          1 
 55     6986.0       31       6          0          1 
 56     6993.0       31       6          0          1 
 57     7000.0       31       6          0          1 
 58     7007.0       31       6          0          1 
 59     7014.0       31       6          0          1 
 60     7021.0       32       7          1          1 
 61     7036.0       33       8          1          1 
 62     7073.0       33       8          0          1 
 63     7105.0       33       8          0          1 
 64     7134.0       33       8          0          1 
 65     7147.0       33       8          0          1 
 66     7161.0       33       8          0          1 
 67     7175.0       33       8          0          1 
 68     7196.0       33       8          0          1 
 69     7203.0       33       8          0          1 
 70     7224.0       33       8          0          1 
 71     7252.0       33       8          0          1 
 72     7284.0       33       8          0          1 
 73     7295.0       33       8          0          1 
 74     7317.0       33       8          0          1 
 75     7330.0       33       8          0          1 
 76     7346.0       33       8          0          1 
 77     7374.0       33       8          0          1 
 78     7409.0       33       8          0          1 
 79     7437.0       33       8          0          1 
 80     7466.0       33       8          0          1 
 81     7500.0       33       8          0          1 
 82     7527.0       33       8          0          1 
 83     7555.0       33       8          0          1 
 84     7589.0       33       8          0          1 
 85     7619.0       33       8          0          1 
 86     7647.0       33       8          0          1 
 87     7675.0       33       8          0          1 
 88     7709.0       33       8          0          1 
 89     7772.0       33       8          0          1 
 90     7800.0       33       8          0          1 
 91     7830.0       33       8          0          1 
 92     7863.0       33       8          0          1 
 93     7892.0       33       8          0          1 
 94     7924.0       33       8          0          1 
 
BASIC DATA OF THE MATERIALS/LAYERS 
 
LAYER  HEIGHT(m)  MSW DENSITY(kN/m3) 
 
  1      4.000           7.000 
 
  2      1.000          17.600 
 
  3       .561           4.805 
 
  4       .704           4.020 
 
  5       .560           5.295 
 
  6       .636           4.805 
 



  7      1.034           4.805 
 
  8       .800          17.600 
 
MATERIAL/LAYERS PROPERTIES 
 
         PRIMARY     SECONDARY     RATE OF     COMPRESSION     RATE OF 
       COMPRESSION   MECHANICAL   SECONDARY   FACTOR DUE TO   SECONDARY 
LAYER     INDEX     COMPRESSION   MECHANICAL  DECOMPOSITION   BIOLOGICAL 
          (Cc)       INDEX (b)   COMPRESSION      (EDG)      COMPRESSION 
                      (1/kPa)    (c) (1/day)                 (D) (1/day) 
 
 
  1     .10605     .377119E-03    .697599E-03      .230185     .0009640 
 
  2     .00000     .000000E+00    .000000E+00      .000000     .0000000 
 
  3     .00000     .000000E+00    .000000E+00      .000000     .0000000 
 
  4     .00000     .000000E+00    .000000E+00      .000000     .0000000 
 
  5     .00000     .000000E+00    .000000E+00      .000000     .0000000 
 
  6     .00000     .000000E+00    .000000E+00      .000000     .0000000 
 
  7     .00000     .000000E+00    .000000E+00      .000000     .0000000 
 
  8     .00000     .000000E+00    .000000E+00      .000000     .0000000 
 
 
SURCHARGE CHARACTERISTICS 
LAYER  WIDTH(m)  X COORDINATE  Y COORDINATE  X LENGHT(m)  Y LENGHT(m) 
 
  1       .000        .000           .000         .000         .000 
  2       .000        .000           .000         .000         .000 
  3       .000        .000           .000         .000         .000 
  4       .000        .000           .000         .000         .000 
  5       .000        .000           .000         .000         .000 
  6       .000        .000           .000         .000         .000 
  7       .000        .000           .000         .000         .000 
  8       .000        .000           .000         .000         .000 
  9       .000        .000           .000         .000         .000 
 10       .000        .000           .000         .000         .000 
 11       .000        .000           .000         .000         .000 
 12       .000        .000           .000         .000         .000 
 13       .000        .000           .000         .000         .000 
 14       .000        .000           .000         .000         .000 
 15       .000        .000           .000         .000         .000 
 16       .000        .000           .000         .000         .000 
 17       .000        .000           .000         .000         .000 
 18       .000        .000           .000         .000         .000 
 19       .000        .000           .000         .000         .000 
 20       .000        .000           .000         .000         .000 
 21       .000        .000           .000         .000         .000 
 22       .000        .000           .000         .000         .000 
 23       .000        .000           .000         .000         .000 
 24       .000        .000           .000         .000         .000 
 25       .000        .000           .000         .000         .000 
 26       .000        .000           .000         .000         .000 
 27       .000        .000           .000         .000         .000 
 28     78.600        .701           .701       78.600       73.600 
 29     75.400       2.283          2.283       75.400       70.440 
 30     72.300       3.863          3.863       72.300       67.280 
 31     69.300       5.356          5.356       69.300       64.290 
 32     65.110       7.445          7.445       65.110       60.110 
 33     61.030       9.489          9.489       61.030       56.020 
 
 
FINAL RESULTS 
 
NUMBER OF ITERATIONS=  2 
MAXIMUM TOLERANCE= .01000 
 
PARTIAL SETTLEMENTS AFTER TIME T 



 
EVENT  TIME(days)  PRIMARY(m)  CREEP(m)  BIOLOGICAL(m) 
 
  1      160.0       .0000      .0000       .0000 
  2      320.0       .2024      .0022       .1316 
  3      480.0       .4989      .0109       .3760 
  4      640.0       .8574      .0298       .7171 
  5      800.0      1.2622      .0624      1.1410 
  6      960.0      1.7039      .1115      1.6359 
  7     1120.0      2.1765      .1801      2.1917 
  8     1280.0      2.6754      .2703      2.7997 
  9     1440.0      3.1973      .3845      3.4523 
 10     1500.0      3.5725      .4389      3.7240 
 11     3510.0      3.5725     1.5778      7.6294 
 12     3630.0      3.9768     1.6077      7.7012 
 13     3750.0      4.4839     1.6674      7.8658 
 14     3870.0      5.0301     1.7579      8.1129 
 15     3990.0      5.6017     1.8801      8.4336 
 16     4110.0      6.1931     2.0349      8.8199 
 17     4230.0      6.8014     2.2231      9.2645 
 18     4350.0      7.4243     2.4453      9.7612 
 19     4470.0      8.0605     2.7023     10.3042 
 20     4590.0      8.7089     2.9946     10.8884 
 21     4710.0      9.3685     3.3228     11.5094 
 22     4770.0      9.8250     3.5089     11.8458 
 23     5370.0      9.8250     5.1705     14.3265 
 24     5510.0     10.3513     5.4679     14.7264 
 25     5650.0     10.9726     5.8143     15.1921 
 26     5790.0     11.6261     6.2091     15.7152 
 27     5930.0     12.2989     6.6516     16.2885 
 28     6070.0     12.9863     7.1413     16.9056 
 29     6120.0     13.4610     7.3390     17.1500 
 30     6600.0     13.4610     9.1049     18.9828 
 31     6840.0     13.4610     9.7894     19.6262 
 32     6846.0     13.4610     9.8050     19.6404 
 33     6853.0     13.4610     9.8233     19.6569 
 34     6856.0     13.5094     9.8311     19.6640 
 35     6860.0     13.5094     9.8416     19.6733 
 36     6867.0     13.5094     9.8599     19.6897 
 37     6874.0     13.5094     9.8781     19.7058 
 38     6881.0     13.5094     9.8963     19.7219 
 39     6888.0     13.5094     9.9143     19.7379 
 40     6895.0     13.5094     9.9323     19.7538 
 41     6902.0     13.5094     9.9502     19.7695 
 42     6909.0     13.5094     9.9680     19.7852 
 43     6913.0     13.5094     9.9781     19.7941 
 44     6919.0     13.5565     9.9933     19.8074 
 45     6923.0     13.5566    10.0035     19.8162 
 46     6937.0     13.5566    10.0391     19.8468 
 47     6944.0     13.5566    10.0567     19.8619 
 48     6951.0     13.5566    10.0743     19.8770 
 49     6954.0     13.6017    10.0818     19.8834 
 50     6958.0     13.6017    10.0919     19.8919 
 51     6965.0     13.6017    10.1096     19.9067 
 52     6966.0     13.6436    10.1121     19.9088 
 53     6972.0     13.6437    10.1274     19.9215 
 54     6979.0     13.6437    10.1452     19.9361 
 55     6986.0     13.6437    10.1629     19.9506 
 56     6993.0     13.6437    10.1805     19.9651 
 57     7000.0     13.6438    10.1980     19.9794 
 58     7007.0     13.6438    10.2154     19.9937 
 59     7014.0     13.6438    10.2327     20.0078 
 60     7021.0     13.7010    10.2500     20.0219 
 61     7036.0     13.8244    10.2875     20.0517 
 62     7073.0     13.8247    10.3832     20.1234 
 63     7105.0     13.8250    10.4640     20.1833 
 64     7134.0     13.8252    10.5357     20.2361 
 65     7147.0     13.8253    10.5674     20.2593 
 66     7161.0     13.8254    10.6012     20.2840 
 67     7175.0     13.8255    10.6347     20.3083 
 68     7196.0     13.8257    10.6843     20.3441 
 69     7203.0     13.8257    10.7007     20.3559 
 70     7224.0     13.8259    10.7493     20.3908 
 71     7252.0     13.8261    10.8131     20.4363 



 72     7284.0     13.8263    10.8846     20.4868 
 73     7295.0     13.8264    10.9088     20.5037 
 74     7317.0     13.8266    10.9566     20.5372 
 75     7330.0     13.8267    10.9846     20.5566 
 76     7346.0     13.8268    11.0186     20.5802 
 77     7374.0     13.8270    11.0772     20.6206 
 78     7409.0     13.8272    11.1490     20.6696 
 79     7437.0     13.8274    11.2052     20.7077 
 80     7466.0     13.8276    11.2622     20.7460 
 81     7500.0     13.8278    11.3277     20.7896 
 82     7527.0     13.8279    11.3785     20.8232 
 83     7555.0     13.8281    11.4303     20.8571 
 84     7589.0     13.8283    11.4919     20.8971 
 85     7619.0     13.8285    11.5450     20.9314 
 86     7647.0     13.8286    11.5936     20.9624 
 87     7675.0     13.8287    11.6412     20.9927 
 88     7709.0     13.8289    11.6979     21.0283 
 89     7772.0     13.8292    11.7994     21.0913 
 90     7800.0     13.8294    11.8431     21.1181 
 91     7830.0     13.8295    11.8890     21.1460 
 92     7863.0     13.8296    11.9384     21.1758 
 93     7892.0     13.8298    11.9809     21.2013 
 94     7924.0     13.8299    12.0268     21.2285 
 
 
TOTAL COMPRESSION RESULTS AFTER TIME T 
 
EVENT  TIME(days)  SETTLEMENT(m)  ACTUAL HEIGHT(m)  STRAIN (%) 
 
  1      160.0         .000            4.000            .00 
  2      320.0         .336            7.664           4.20 
  3      480.0         .886           11.114           7.38 
  4      640.0        1.604           14.396          10.03 
  5      800.0        2.466           17.534          12.33 
  6      960.0        3.451           20.549          14.38 
  7     1120.0        4.548           23.452          16.24 
  8     1280.0        5.745           26.255          17.95 
  9     1440.0        7.034           28.966          19.54 
 10     1500.0        7.735           29.265          20.91 
 11     3510.0       12.780           24.220          34.54 
 12     3630.0       13.286           27.714          32.40 
 13     3750.0       14.017           30.983          31.15 
 14     3870.0       14.901           34.099          30.41 
 15     3990.0       15.915           37.085          30.03 
 16     4110.0       17.048           39.952          29.91 
 17     4230.0       18.289           42.711          29.98 
 18     4350.0       19.631           45.369          30.20 
 19     4470.0       21.067           47.933          30.53 
 20     4590.0       22.592           50.408          30.95 
 21     4710.0       24.201           52.799          31.43 
 22     4770.0       25.180           52.820          32.28 
 23     5370.0       29.322           48.678          37.59 
 24     5510.0       30.546           51.454          37.25 
 25     5650.0       31.979           54.021          37.18 
 26     5790.0       33.550           56.450          37.28 
 27     5930.0       35.239           58.761          37.49 
 28     6070.0       37.033           60.967          37.79 
 29     6120.0       37.950           61.050          38.33 
 30     6600.0       41.549           57.451          41.97 
 31     6840.0       42.876           56.124          43.31 
 32     6846.0       42.906           56.094          43.34 
 33     6853.0       42.941           56.059          43.37 
 34     6856.0       43.004           55.996          43.44 
 35     6860.0       43.024           55.976          43.46 
 36     6867.0       43.059           55.941          43.49 
 37     6874.0       43.093           55.907          43.53 
 38     6881.0       43.128           55.872          43.56 
 39     6888.0       43.162           55.838          43.60 
 40     6895.0       43.196           55.804          43.63 
 41     6902.0       43.229           55.771          43.67 
 42     6909.0       43.263           55.737          43.70 
 43     6913.0       43.282           55.718          43.72 
 44     6919.0       43.357           55.643          43.80 
 45     6923.0       43.376           55.624          43.81 



 46     6937.0       43.442           55.558          43.88 
 47     6944.0       43.475           55.525          43.91 
 48     6951.0       43.508           55.492          43.95 
 49     6954.0       43.567           55.433          44.01 
 50     6958.0       43.586           55.414          44.03 
 51     6965.0       43.618           55.382          44.06 
 52     6966.0       43.665           55.335          44.11 
 53     6972.0       43.693           55.307          44.13 
 54     6979.0       43.725           55.275          44.17 
 55     6986.0       43.757           55.243          44.20 
 56     6993.0       43.789           55.211          44.23 
 57     7000.0       43.821           55.179          44.26 
 58     7007.0       43.853           55.147          44.30 
 59     7014.0       43.884           55.116          44.33 
 60     7021.0       43.973           55.027          44.42 
 61     7036.0       44.164           54.836          44.61 
 62     7073.0       44.331           54.669          44.78 
 63     7105.0       44.472           54.528          44.92 
 64     7134.0       44.597           54.403          45.05 
 65     7147.0       44.652           54.348          45.10 
 66     7161.0       44.711           54.289          45.16 
 67     7175.0       44.768           54.232          45.22 
 68     7196.0       44.854           54.146          45.31 
 69     7203.0       44.882           54.118          45.34 
 70     7224.0       44.966           54.034          45.42 
 71     7252.0       45.076           53.924          45.53 
 72     7284.0       45.198           53.802          45.65 
 73     7295.0       45.239           53.761          45.70 
 74     7317.0       45.320           53.680          45.78 
 75     7330.0       45.368           53.632          45.83 
 76     7346.0       45.426           53.574          45.88 
 77     7374.0       45.525           53.475          45.98 
 78     7409.0       45.646           53.354          46.11 
 79     7437.0       45.740           53.260          46.20 
 80     7466.0       45.836           53.164          46.30 
 81     7500.0       45.945           53.055          46.41 
 82     7527.0       46.030           52.970          46.49 
 83     7555.0       46.116           52.884          46.58 
 84     7589.0       46.217           52.783          46.68 
 85     7619.0       46.305           52.695          46.77 
 86     7647.0       46.385           52.615          46.85 
 87     7675.0       46.463           52.537          46.93 
 88     7709.0       46.555           52.445          47.03 
 89     7772.0       46.720           52.280          47.19 
 90     7800.0       46.791           52.209          47.26 
 91     7830.0       46.865           52.135          47.34 
 92     7863.0       46.944           52.056          47.42 
 93     7892.0       47.012           51.988          47.49 
 94     7924.0       47.085           51.915          47.56 
 
 
RELATIVE COMPRESSION RESULTS 
 
INITIAL TIME (days) = 6840.0 
ACTUAL HEIGHT(m) = 56.12 
STRAIN UNTIL THIS TIME(%) = 43.31 
 
RELATIVE TIME(days)  RELATIVE SETTLEMENT(m)  RELATIVE STRAIN(%) 
 
        .0                  .0000                  .0000 
       6.0                  .0299                  .0533 
      13.0                  .0647                  .1152 
      16.0                  .1279                  .2279 
      20.0                  .1478                  .2633 
      27.0                  .1824                  .3250 
      34.0                  .2169                  .3864 
      41.0                  .2511                  .4474 
      48.0                  .2852                  .5081 
      55.0                  .3190                  .5684 
      62.0                  .3527                  .6284 
      69.0                  .3861                  .6880 
      73.0                  .4052                  .7219 
      79.0                  .4807                  .8565 
      83.0                  .4998                  .8905 



      97.0                  .5659                 1.0084 
     104.0                  .5987                 1.0668 
     111.0                  .6314                 1.1249 
     114.0                  .6904                 1.2301 
     118.0                  .7090                 1.2633 
     125.0                  .7416                 1.3213 
     126.0                  .7881                 1.4042 
     132.0                  .8160                 1.4540 
     139.0                  .8485                 1.5118 
     146.0                  .8807                 1.5693 
     153.0                  .9128                 1.6264 
     160.0                  .9447                 1.6832 
     167.0                  .9764                 1.7397 
     174.0                 1.0079                 1.7959 
     181.0                 1.0964                 1.9536 
     196.0                 1.2871                 2.2933 
     233.0                 1.4548                 2.5921 
     265.0                 1.5958                 2.8434 
     294.0                 1.7205                 3.0656 
     307.0                 1.7755                 3.1636 
     321.0                 1.8341                 3.2679 
     335.0                 1.8920                 3.3711 
     356.0                 1.9776                 3.5237 
     363.0                 2.0058                 3.5739 
     384.0                 2.0896                 3.7232 
     412.0                 2.1990                 3.9182 
     444.0                 2.3212                 4.1358 
     455.0                 2.3624                 4.2094 
     477.0                 2.4439                 4.3545 
     490.0                 2.4914                 4.4391 
     506.0                 2.5491                 4.5419 
     534.0                 2.6483                 4.7188 
     569.0                 2.7694                 4.9344 
     597.0                 2.8637                 5.1026 
     626.0                 2.9593                 5.2728 
     660.0                 3.0685                 5.4674 
     687.0                 3.1532                 5.6183 
     715.0                 3.2391                 5.7713 
     749.0                 3.3408                 5.9526 
     779.0                 3.4283                 6.1085 
     807.0                 3.5081                 6.2507 
     835.0                 3.5862                 6.3897 
     869.0                 3.6786                 6.5545 
     932.0                 3.8434                 6.8482 
     960.0                 3.9141                 6.9741 
     990.0                 3.9881                 7.1059 
    1023.0                 4.0674                 7.2473 
    1052.0                 4.1355                 7.3685 
    1084.0                 4.2087                 7.4991 
 
HEIGHTS AND SETTLEMENTS OF INTERMEDIATE POINTS 
 
EVENT  TIME (days)  REFERENCE LAYER  SETTLEMENT(m)  HEIGHT(m)  LEVEL(m) 
 
 30       6600.0            10          20.509       16.491     104.491 
 30       6600.0            21          37.280       40.720     128.720 
 31       6840.0            27          42.877       56.123     144.124 
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