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RESUMO – A areia descartada de fundição (ADF), resíduo sólido da indústria de fundição de peças metálicas, 
apresenta características que viabilizam a sua reciclagem na correção granulométrica de solos finos, com 
melhoramento da trabalhabilidade e da traficabilidade destes se utilizados em obras geotécnicas. O objetivo 
deste trabalho foi avaliar a aplicabilidade de uma mistura de solo argiloso com 70% de ADF na cobertura diária 
de resíduos em aterros sanitários e na cobertura final destes. A metodologia adotada para caracterizar os 
materiais incluiu a realização de análises químicas e ambientais, observação da microestrutura e determinação 
de índices físicos, do coeficiente de permeabilidade e da resistência ao cisalhamento. Em relação à classificação 
ambiental, tanto a ADF como a mistura de solo+70%ADF foram classificadas como II-A (não perigosos e não 
inertes), viabilizando a reciclagem da ADF nas aplicações pretendidas. Os parâmetros granulométricos da 
mistura de solo+70%ADF confirmaram que a ADF pode ser utilizada na elevada percentagem estudada com 
correção granulométrica do solo argiloso amostrado. O coeficiente de permeabilidade de 3,29 x 10-7 cm/s da 
mistura de solo+70%ADF viabiliza a sua utilização apenas na cobertura final de aterros sanitários, mas sendo 
adequada para a cobertura diária de resíduos.  

SYNOPSIS – The waste foundry sand (WFS), solid waste from the metal casting industry, presents 
characteristics that make it feasible to recycle in the granulometric correction of fine soils, improving the 
workability and the traffic conditions of these when it is used in geotechnical constructions. The objective of 
this research was to evaluate the applicability of a mixture of clayey soil with 70% of WFS in the daily and 
final coverage of residues in landfills. The methodology used to characterize the materials included chemical 
and environmental analyzes, observation of the microstructure and determination of physical index, 
permeability coefficient and shear strength. The WFS sample and the soil mixture + 70% WFS were classified 
as II-A (solid waste non-hazardous and non-inert), established that it is possible to recycle the WFS in the 
chosen applications. The particle size parameters of the soil mixture+70%WFS confirmed that the WFS sample 
can be used in the high percentage studied, with grain size correction of the clay soil sample. However, the 
permeability coefficient of 3.29 x 10-7 cm/s of the soil mixture+70%WFS allows its use only in the final 
coverage of landfills and it is adequate for daily coverage of the solids waste. 

Palavras Chave: sustentabilidade, resíduos sólidos, cobertura final, solo argiloso. 
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1 – INTRODUÇÃO 

As práticas de desenvolvimento sustentável se baseiam na relação positiva entre o 
desenvolvimento econômico e a qualidade ambiental e social. Desta forma, os processos 
produtivos devem atender as necessidades atuais da demanda econômica, porém sem 
comprometer o ambiente. Portanto, é necessário que existam parcerias entre os setores privado, 
público e academia para desenvolver estudos que promovam a sustentabilidade nos diversos tipos 
de atividade. Como exemplo, pode-se citar alguns aspectos importantes: redução da extração de 
recursos naturais, otimização dos equipamentos e processos, menor geração de resíduos e 
disposição correta daqueles porventura existentes. 

Nesse contexto, o setor de fundição é uma atividade que apresenta alta demanda de recursos 
naturais não renováveis. Um deles é a areia quartzosa, utilizada no processo de fundição de 
peças metálicas, que, após ciclos de moldagem, é chamada de areia descartada de fundição (ADF), 
resíduo classificado como II-A (não perigoso e não inerte) ou I (perigoso) de acordo com a ABNT 
NBR 10004 (2004). 

A Associação Americana de Fundição (AFS) apresenta os dados atualizados de produção de 
metais fundidos mundialmente, colocando a China como o maior polo de metais fundidos, 
produzindo cerca de 44,5 milhões de toneladas em 2014. Outros países em destaque são: EUA 
(12,5 milhões de toneladas); Índia (10 milhões de toneladas); Alemanha (5,2 milhões de 
toneladas); França e Itália (1,8 milhões de toneladas). Na América do Sul, o Brasil se destaca com 
uma produção de 3 milhões de toneladas nesse mesmo período. Esses volumes são alarmantes ao 
se considerar que para cada tonelada de metal fundido há a geração de uma tonelada do resíduo 
ADF (AFS, 2014). Essa perspectiva elucida a necessidade eminente do desenvolvimento estudos 
sobre o aproveitamento desse resíduo. 

Há várias publicações que comprovaram que a areia de fundição, após ser considerada como 
resíduo, ainda apresenta potencial para aplicações em outros segmentos, dependendo da sua origem 
(processos e adições) e da gestão (Mastella et al., 2014; Coronado et al., 2015). 

Entre as diversas aplicações estudadas, destacam-se as do setor da construção civil. Nesse 
segmento, as obras geotécnicas são promissoras devido à necessidade de material em larga escala, 
que vem de encontro com as dificuldades atuais no gerenciamento da ADF (Klinsky, 2013; Ferreira 
et al., 2014; Domingues e Ferreira, 2015). 

Com isso, há pesquisadores que já realizaram estudos preliminares sobre a correção 
granulométrica de solos com ADF para servir como material de cobertura diária de resíduos em 
aterros sanitários (Domingues e Ferreira, 2015 e 2014; Quissini, 2009; Gomes et al., 2007; Zanetti 
e Godio, 2006). 

Entre tais estudos, Domingues e Ferreira (2015) obtiveram resultados positivos sobre a 
utilização de uma mistura de solo laterítico argiloso com 70% de ADF não resinada, para cobertura 
diária de resíduos em aterros sanitários. A mistura foi classificada como II-A (NBR 10004, 2004) e 
o coeficiente de permeabilidade obtido (k= 10-6 cm/s) atendeu os requisitos definidos por normas 
nacionais e internacionais (NBR 13896, 1997; USEPA 542-F-03-015, 2003). 

Tais práticas de reciclagem da ADF também estão descritas em normas e documentos de 
agências e de órgãos ambientais (AFS, 1991 e 2014; CETESB, 2007; NBR 15702, 2009; NBR 
15984, 2011; AASHTO M29, 2012). Entretanto, para colocá-las em prática são necessárias 
a ç õ e s  criteriosas do gerador em relação à gestão dos lotes de ADF, tais como, os locais de 
disposição temporária e segregação.  

Portanto, o objetivo deste trabalho foi determinar as propriedades físico-químicas, ambientais, 
hidráulicas e mecânicas de uma mistura de solo argiloso com ADF, com vistas à sua aplicação como 
cobertura de resíduos em aterros sanitários. 
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2 – METODOLOGIA 

2.1 – Materiais 

Foram utilizados na pesquisa um solo do tipo laterítico argiloso e um lote de areia descartada 
de fundição (ADF), oriunda do processo de fundição, chamado “areia verde”.  Esse tipo de ADF é 
indicado por diversos autores devido ao fato de atender aos requisitos ambientais, isto é, não 
apresenta adições de compostos orgânicos (Coz et al., 2006; Soares et al., 2010 e Zhang et al., 2013). 

 
2.2 – Métodos 

No Quadro 1 estão relacionados os ensaios realizados e respectivas normas, sobre a 
caracterização físico-química, ambiental, hidráulica e mecânica das amostras de solo, ADF e mistura 
de solo+70%ADF. 

 
Quadro 1 – Normas adotadas para caracterização físico-química,  ambiental e mecânica dos 

materiais solo, ADF e mistura de solo+70%ADF. 

Propriedade Norma Solo ADF Solo+70%ADF 
Microestrutura - X - X 
Granulometria NBR 7181 (1994) X X X 
Compactação NBR 7182 (1986) X - X 

Química - X X X 
Ambiental NBR 10004 (2004) X X X 

Metais USEPA SW846 (2004) X X X 
Toxicidade aguda 

Microtox  L5.227- CESTEB (2001) X X - 

Permeabilidade NBR 14545 (2000) X - X 
Resistência mecânica ASTM D3080 (2011) X - X 

 
O teor de 70% de ADF em substituição do solo adotado nessa pesquisa foi definido por 

Domingues e Ferreira (2015). Estes autores adotaram este teor em função dos parâmetros 
ambientais, de compactação e hidráulicos descritos em normas vigentes (USEPA 542-F-03-015, 
2003; NBR 7182, 1986 e NBR 13896, 1997). Além disso, tal percentagem condiz com as 
necessidades atuais de gestão da ADF (grandes volumes gerados e alto custo para destinação final).  

O coeficiente de permeabilidade (k) do solo e da mistura de solo+70%ADF foi obtido em ensaio 
de permeabilidade a carga variável conforme NBR 14545 (2000).  

Quanto aos parâmetros químicos, os materiais foram analisados por Fluorescência de Raios-X 
– FRX com equipamento da marca PHILIPS, modelo PW2400. Com essa análise foi possível 
identificar e determinar as porcentagens (%) de cada elemento químico presente nas amostras de 
solo, ADF e mistura solo+70%ADF, utilizando 2 g de cada material. A identificação dos elementos 
químicos foi obtida a partir de um banco de dados (ROC-1 - Rochas), relativa à análise quantitativa 
por comparação com materiais de referência certificados, em espectrômetro de FRX. 

A microestrutura dos materiais foi obtida com um Microscópio Eletrônico de Varredura - MEV 
(Equipamento da marca Tescan - Modelo Vega 3 SBU).  

Os parâmetros ambientais foram determinados a partir da amostra em massa bruta, do extrato 
solubilizado e do lixiviado, em acordo com as normas NBR 10004 (2004) e USEPA SW 846 (2004). 
Também foram realizadas análises de toxicidade aguda com Vibrio fischeri pelo método MicrotoxTM 
(CETESB, 2001) e determinadas as concentrações dos metais estabelecidos pela Organização 
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Mundial da Saúde (OMS, 1998) e pela Resolução CONAMA n. 420 de 28/12/2011 (BRASIL, 2009). 
As análises de metais foram realizadas de acordo com metodologia USEPA SW846 (2004). 

De forma complementar, foi realizado o ensaio de cisalhamento pelo método direto (ASTM 
3080, 2011) nos materiais estudados, para verificação do comportamento mecânico (estabilidade 
geotécnica) dos mesmos. 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 – Microestrutura da ADF e da mistura solo+70%ADF 

Na Figura 1, a partir das imagens em MEV, pode-se observar a forma dos grãos de ADF, 
assim como o envolvimento destes com o solo. A Figura 1a demonstra o padrão de cristalografia 
esperado para materiais quartzosos, ou seja, a amostra de ADF. Com a Figura 1b foi possível 
entender a disposição ou o arranjo dos grãos de solo e ADF após a homogeneização da mistura. O 
entendimento dessa microestrutura pode auxiliar na compreensão das propriedades físicas, 
hidráulicas e mecânicas da mistura de solo+70%ADF.  Ao comparar essas imagens com a literatura, 
verifica-se que as mesmas são coerentes com aquelas encontradas na literatura, tanto em pesquisas 
sobre ADF como naquelas sobre solos lateríticos argilosos (Carnin et al., 2012; Mastella et al., 2014; 
Aggarwal e Siddique, 2014; Zanon, 2014). 

 

  

a) b) 

Fig. 1 – Imagens obtidas com MEV: a) amostra de ADF com ampliação de 100x; b) amostra da mistura 
solo+70%ADF com ampliação de 150x. 

3.2 – Propriedades físicas dos materiais 

Os parâmetros das curvas granulométricas dos materiais ensaiados estão apresentados na Figura 
2. O solo puro apresenta característica de material laterítico argiloso (solo empregado em aterros 
sanitários) e a ADF se caracteriza como material granular uniforme (conforme materiais adotados 
para preenchimento de fôrmas em processos de fundição). Nota-se que a mistura de solo+ADF 
apresenta granulometria peculiar a solos granulares, alcançado o objetivo principal desta pesquisa, 
isto é, a correção granulométrica do solo argiloso, que quando considerado isoladamente não 
apresenta propriedades necessárias à cobertura de resíduos sólidos em aterros sanitários 
(espalhamento e compactação). 

Comparando-se as curvas de compactação dos dois materiais (Figura 3) confirma-se a efetiva 
correção granulométrica. O solo, que antes apresentava uma umidade ótima para viabilizar a sua 
compactação de 23,5%, a partir da sua correção com 70% de ADF teve reduzida sua umidade para 
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12%. Além disso, o peso volúmico seco máximo também variou de 1,57 g/cm3 para 1,92 g/cm3, 
respectivamente, para o solo e mistura de solo+70% ADF. Isto ocorreu porque, com a correção 
granulométrica, há uma alteração da curva granulométrica do solo, fornecendo-lhe uma maior 
variação nas dimensões de partículas, obtendo-se como resultado final um material com menor 
índice de vazios (Cavalcante e Barroso, 2009). 

 

 
 

Fig. 2 – Curvas granulométricas das amostras de solo, de ADF e da mistura de 
solo+70%ADF. 

 

 
Fig. 3 – Curvas de compactação da amostra de solo e da mistura de solo+70%ADF, obtidas a 

partir do método Proctor e energia Norma de compactação. 

3.3 – Composição química e caracterização ambiental  

No Quadro 2, apresentam-se os teores percentuais dos elementos químicos presentes nas 
amostras de solo, ADF e mistura de solo+70% ADF, obtidos no ensaio de FRX (Fluorescência de 
Raios-X). Esses valores são relativos à normalização de 100% da amostra analisada.  
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Os elevados teores de alumínio (Al2O3) e de sílica (SiO2) são justificados pela origem 
mineralógica dos materiais em estudo (argilominerais do solo e areia quartzosa da ADF). Tais 
valores também corroboram os resultados citados por outros autores (Siddique et al., 2010; Mymrin 
et al., 2014). Deve-se destacar a redução no teor de óxidos de ferro de 14% para 4%, 
respectivamente, para a amostra de solo e para a mistura de solo+70%ADF. Tal fato confirma a 
origem do solo estudado (argiloso) devido o alto teor de óxidos de ferro.  

 
Quadro 2 – Resultados das análises em FRX com as amostras de ADF, solo e  

mistura solo+70%ADF. 
Elemento ADF Solo Solo + 70% ADF 

SiO2 71,46 48,77 82,55 
Al2O3 18,38 22,03 7,06 
SO3 2,35 - - 

Fe2O3 2,25 13,93 3,82 
CaO 1,02 0,14 0,15 

Cr2O3 0,73 - - 
K2O 0,20 0,29 0,13 
TiO2 0,18 2,40 0,65 

Para contextualizar os parâmetros de normas ambientais com limites estabelecidos por órgãos 
de saúde pública, determinaram-se os teores de metais (mg/L) presentes nas amostras de ADF, solo 
e mistura de solo+70%ADF (Quadro 3), realizando a comparação das concentrações encontradas 
aos limites impostos pela OMS (Organização Mundial de Saúde), às Águas Subterrâneas e pela NBR 
10004 (2004).  

 
Quadro 3- Determinação do teor de metais nos materiais estudados 

Metais 
 

 
ADF 

 
Solo  Solo + ADF 

70%  
Limites 
OMS* 

Limites 
Águas 

Subterrâneas** 

Limite NBR 
10004/2004  

Cu 0,9 1,2 3,3 2 - 2 

Fe 13 21 45 0 >15 >3 

Mn 8,9 8,9 15,9 >5 >0,2 >1 

Zn 3,4 3,9 6,9 3 2,5 5,0 

Cd <0,1 - - >0,03 >0,005 >0,05 

Cr <0,1 - - >05 >0,1 >0,05 

Ni 0,13 0,15 0,1 >0,2 - - 

Pb 0,36 0,98 2,77 >0,1 >0,01 >0,1 
* Limites estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde – OMS (1998) 
** Limites estabelecidos por normas de Qualidade de Águas Subterrâneas (Brasil, 2009) 

Quanto à classificação ambiental, foram analisados a massa bruta, o extrato lixiviado e o extrato 
solubilizado da amostra de ADF e da amostra da mistura de solo+70% ADF, segundo 
recomendações da USEPA SW846 (2004) e da NBR 10004 (2004). A classificação obtida nos três 
casos com as duas amostras foi II A (resíduo não perigoso e não inerte). Essa classificação era 
esperada ao utilizar uma amostra de ADF oriunda do processo de moldagem chamado “areia verde”, 
o qual não utiliza aglomerantes orgânicos (Klinsky, 2013; Siddique et al., 2010; Abichou et al., 
2000). 

Pelos resultados obtidos para os metais verifica-se que alguns deles apresentam concentrações 
acima dos limites permitidos pela OMS (1998), pela Legislação Brasileira de águas subterrâneas 
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(BRASIL, 2009) e pela norma NBR 10004 (2004), com exceção do cádmio (Cd) e do cromo (Cr), 
que não foram detectados. Entretanto, o próprio material “solo” também apresentou os mesmos 
metais em concentrações iguais ou superiores a essas regulamentações, o que indica que a 
incorporação de ADF ao solo praticamente mantém a sua composição inicial.  

Portanto, utilizar solo argiloso ou misturas de solo+70% ADF como material de cobertura para 
camadas de resíduos sólidos em aterros sanitários mantém os teores em metais pesados com a mesma 
ordem de grandeza. 

Ao comparar os resultados da presente pesquisa com os de outros autores, verifica-se que os 
metais pesados também excederam o limite da legislação (Mymrin et al., 2014), sem causarem 
contaminação das águas subterrâneas (Guney et al., 2006). 

Outra situação que deve ser destacada é que algumas resinas fenólicas, utilizadas em alguns 
processos de fundição, são manufaturadas utilizando-se sais metálicos, o que pode ocasionar o 
aumento dos teores destes últimos no resíduo ADF (Kaur et al., 2013). Tais autores propuseram um 
método de inclusão de fungos nos extratos lixiviados de amostra de ADF utilizada como agregado 
em concretos, reduzindo consideravelmente as concentrações dos principais metais pesados (Cr, Fe, 
Mn, Ni e Pb). 

Portanto, para entender o desempenho ambiental de aterros sanitários onde se utilizam misturas 
de solo+ADF são necessários estudos sobre a composição química dos lixiviados gerados, 
comparando os resultados com aqueles obtidos em aterros onde se utiliza solo. Miguel et al. (2012); 
Gibbons et al. (2014) e Kizarmis et al. (2014) já realizaram pesquisas com foco em tais aspectos, 
tendo verificado os parâmetros bioquímicos em lixiviados de aterros sanitários (DBO e DQO). Os 
autores retrocitados observaram que o tipo de solo utilizado na cobertura diária dos resíduos interfere 
diretamente nos valores destes parâmetros. 

Também é importante salientar que a amostra de ADF em questão atende os requisitos da NBR 
15702 (2009), que determina a classificação ambiental dos lotes que podem ser dispostos em aterros 
sanitários. Além disso, apresenta a mesma classificação dos resíduos sólidos domésticos, destinados 
para o mesmo tipo de aterro sanitário. Antes da publicação da norma citada, a Environmental 
Protection Agency dos Estados Unidos (USEPA) elaborou um documento sobre práticas e 
regulamentações a respeito do uso da ADF e dentre elas, citou coberturas de aterros sanitários e 
pavimentos como possíveis aplicações (USEPA 542-F-03-015, 2003).   

Para contemplar outros aspectos ambientais, foram realizados ensaios de toxicidade, utilizando 
a metodologia de toxicidade aguda MicrotoxTM (CETESB, 2001). Esse método estabelece que a 
redução da emissão de luz da bactéria bioluminescente Vibrio fischeri acima de 50% é um indicativo 
de toxicidade dos extratos lixiviados testados. As Figuras 4 e 5 apresentam os resultados obtidos 
com os lixiviados da ADF e do solo, respectivamente. 

O extrato lixiviado, obtido da amostra de ADF, apresentou efeito acima de 50% na emissão de 
luz das bactérias a partir da solução com 2,80% de concentração. Já o extrato lixiviado da amostra 
de solo não apresentou inibição na emissão de luz das bactérias acima do valor permitido pelo 
método. Sendo assim, verifica-se que o lixiviado da amostra de ADF pura pode ser prejudicial à 
saúde, segundo parâmetros descritos na metodologia citada. Entretanto, deve ressaltar-se que o 
método pode apresentar falhas de acordo com o tipo de material analisado, devido à tonalidade 
escura da ADF. Além disso, o lixiviado originado em aterros sanitários deve ser tratado antes da 
destinação final, o que previne contatos diretos com animais, plantas e seres humanos. 

Os ensaios de caracterização ambiental de resíduos sólidos, listados na NBR 10004 (2004), 
permitiram classificar a amostra de ADF em questão como II-A. Essa classificação coincide com a 
do solo e com a dos resíduos que compõem aterros de materiais não perigosos. Dessa forma, a 
incorporação da ADF em solos, como método de correção granulométrica, não modifica a sua 
classificação ambiental inicial. 
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Fig. 4 - Resultados do ensaio de Toxicidade, obtidos a partir do lixiviado da amostra de ADF. 

 

Fig. 5 – Resultados do ensaio de Toxicidade, obtidos a partir do lixiviado da amostra 
de solo. 

 
3.4 – Caracterização hidráulica e mecânica  

O Quadro 4 apresenta os valores de coeficiente de permeabilidade (k) obtidos em corpos de 
prova de solo e de mistura de solo + 70% ADF. Para efeito de comparação, também estão 
apresentados os valores obtidos por outros pesquisadores com materiais semelhantes e o valor citado 
pelas normas vigentes.   

A mistura de solo com 70% de ADF apresentou coeficiente de permeabilidade representativo 
de materiais finos (10-7 cm/s), no entanto, não condiz com a curva granulométrica apresentada na 
Figura 5. Isto pode ser justificado pela presença de ligantes na ADF, os quais podem ter sido 
reativados durante o processo de compactação (Figura 1b). Ao comparar esse valor obtido com o 
limite de k < 10-6 cm/s, estabelecido em normas para aterros sanitários (USEPA 542-F-03-015, 
2003 e NBR 13896, 1997), verifica-se que a mistura proposta atende esse requisito. Entretanto, 
deve salientar-se que as normas citadas não estabelecem valores diferenciados de k para materiais 
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de cobertura diária ou final de aterros sanitários.  

Vários pesquisadores sobre o mesmo tema também realizaram ensaios de permeabilidade, cujos 
valores de k obtidos foram entre 10-6 e 10-8 cm/s (Lukiantchuki, 2007; Quissini, 2009; Domingues e 
Ferreira, 2015; Souza et al., 2015; Pretto et al., 2015). Fiore et al. (2014) destacam que a correção 
do solo com ADF pode melhorar a recirculação do chorume lixiviado, facilitando a decomposição 
biológica dos resíduos sólidos.  

 
Quadro 4 – Valores do coeficiente de permeabilidade (k) em cm/s da amostra de solo 

argiloso, da mistura de solo+70%ADF e valores de k indicados pelas normas sobre aterros 
sanitários e por pesquisadores. 

Material k (cm/s) 
Solo 5,36 x 10-7 
Solo+70% ADF 3,29 x 10-7 
USEPA 542-F-03-015 (2003) e NBR 13886 (1997); 
Lukiantchuki (2007); Quissini (2009); Domingues e 
Ferreira (2015); Souza et al. (2015); Pretto et al. 
(2015). 

10-6 ≤ k ≤ 10-8 

 
Verificou-se que a correção do solo com ADF não alterou o coeficiente de permeabilidade, 

mantendo a mesma ordem de grandeza (k = 10-7 cm/s). Esse comportamento pode ser atribuído à 
microestrutura da mistura (Figura 1b), onde o material ADF envolve toda a superfície dos grãos de 
solo, proporcionando uma redução dos vazios. Esse arranjo pode ter ocorrido devido a alguns 
compostos químicos presentes na ADF, os quais causaram reações químicas e alterações físicas 
ainda não conhecidas. Portanto, ainda são necessários mais estudos para entender as alterações 
provocadas pela presença da ADF. Assim, é possível afirmar conforme parâmetro hidráulico (k), 
que a mistura proposta (solo+70%ADF) pode ser utilizada na cobertura final de aterros sanitários, 
sendo adequada para a cobertura diária de resíduos. 

Quanto ao comportamento mecânico, foram realizados ensaios de resistência ao cisalhamento 
(ASTM 3080, 1972), pelo método direto, no solo e na mistura de solo+70% ADF, para verificação 
da estabilidade geotécnica dos materiais. As tensões normais aplicadas foram: 5 kPa, 10 kPa e 20 

 
Fig. 6 – Resistência ao cisalhamento direto do solo e do solo+70% ADF. 
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kPa, adotadas com base na literatura (Oliveira, 2002; Linhares, 2011). A relação entre as tensões 
normais aplicadas e as respectivas resistências ao cisalhamento estão apresentadas na Figura 6. 

Os resultados obtidos para a amostra de solo (ângulo de atrito de 41° e coesão 35 kPa) 
corroboram os dados encontrados na literatura, nos quais os ângulos de atrito variaram entre 20º a 
40º e a coesão entre 0 a 40 kPa (Oliveira, 2002; Claumann da Silva, 2007).  

A mistura de solo+70%ADF se comportou como uma areia fofa, apresentando ângulo de atrito 
de 23° e coesão de 24 kPa, conforme dados da literatura (Oliveira, 2002; Domingues e Ferreira, 
2015). Tais resultados indicam que a correção granulométrica do solo com ADF alterou 
significativamente a resistência mecânica do material, apresentando valores condizentes ao material 
granular resultante da mistura de solo+70%ADF. 

4 – CONCLUSÕES 

A partir das análises dos resultados obtidos nessa pesquisa, é possível concluir que: 
- a correção granulométrica da amostra de solo argiloso com 70% de ADF atende aos parâmetros 
hidráulicos estabelecidos nas normas vigentes sobre aterros sanitários, considerando o k máximo de 
10-6 cm/s para cobertura final; 
- a correção granulométrica do solo com 70% de ADF atende aos parâmetros ambientais e físicos, 
considerando a classificação ambiental e parâmetros granulométricos obtidos com essa mistura; 
- a correção de solo com 70% de ADF condiz com a necessidade atual de consumo dos volumes 
disponíveis desse passivo ambiental; 
- o coeficiente de permeabilidade de 3,29 x 10-7 cm/s da mistura de solo+70%ADF viabiliza a sua 
utilização apenas na cobertura final de aterros sanitários, mas sendo adequada para a cobertura diária 
de resíduos. 
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