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Resumo: A estabilidade e segurança ambiental dos aterros de resíduos sólidos estão intrinsecamente 

associadas aos sistemas de proteção e impermeabilização. Estes sistemas tendem a minimizar a 

infiltração de água superficial para dentro do aterro e reduzir a geração de percolados e minimizar a 

contaminação do solo e do lençol freático. Estas barreiras de proteção são normalmente constituídas 

por camadas de solo compactado, cuja eficiência da compactação é prejudicada pela alta 

compressibilidade dos depósitos de resíduos sólidos. Neste contexto, o objetivo deste estudo refere-se a 

análise dos efeitos da subcompactação na condutividade hidráulica de barreiras impermeabilizantes 

de depósitos de resíduos sólidos. A metodologia adotada para avaliação do processo de compactação 

consistiu na realização de ensaios de caracterização física, compactação e permeabilidade, levando-se 

em conta a impossibilidade de o solo atingir um grau de compactação (GC) igual a 100%, sendo 

adotados, neste caso, valores de GC iguais a 100, 90 e 80%. Além das análises realizadas com o solo 

puro, foram realizados ensaios utilizando misturas de solo e resíduos de construção e demolição (RCD) 

incorporados ao solo em proporções de 10 e 15%. Estas avaliações se justificaram pela possibilidade 

de utilizar o RCD como elemento constituinte destas camadas e minimizar o volume de resíduos de 

construção e demolição lançados nos aterros sanitários. Os resultados obtidos evidenciaram o efeito 

da subcompactação na condutividade hidráulica das camadas de proteção e apontaram para uma 

importante possibilidade de utilização do RCD neste tipo de aplicação. 
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ANALYSIS OF EFFECTS OF SUB COMPRESSION ON HYDRAULIC 

CONDUCTIVITY OF WATERPROOFS BARRIERS OF WASTE 

DEPOSITS 

 

 

Abstract: The landfill solid waste stability and environmental security are intrinsically associated with 

the protection and waterproofing system that tend to minimize the superficial water infiltration and to 

reduce the percolated production and to minimize the soil and the groundwater contamination. Those 

protection systems are normally formed by compacted layers of soil, which have the compaction control 

affected by the high deposit of solid waste compressibility. In this context, the objective of this study 

refers to the analysis of the sub compaction effects in the hydraulic conductivity of waterproofing 

barriers at deposits of solid waste. The methodology used to evaluate the compaction process consisted 

of realization of physics characterization tests, compaction and waterproofing, comprise the inability 

of the soil to be in a compaction index (GC) 100%, so was used GC 100,90,80%. Further od analysis 

conducted in pure soil, was used a mix of soil with RCD at 10 and 15% proportions. This assessment is 

important because exist the possibility of using RCD with a component in this layer and minimize the 

volume of construction and demolition wastes throw at landfills. The results obtained showed the sub 

compaction effects at the hydraulic conductivity of protection layers and showed an important 

possibility of use RCD in this application. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
        Uma das grandes preocupações mundiais refere-se ao aumento do consumo de produtos 

industrializados e a consequentemente a geração de resíduos sólidos. Assim, tem-se tornado importante 

a correta disposição destes resíduos e a minimização dos impactos ambientais. A incorreta disposição 

pode causar inúmeros problemas ambientais associados geração de substâncias altamente tóxicas que 

contaminam diretamente o solo, as águas e o ar e tendem a causar danos à saúde humana (ABRELPE, 

2014). 

        Existem diferentes maneiras de tratar, dispor e/ou minimizar o volume de resíduos sólidos. 

Entretanto, os aterros sanitários têm-se destacado como uma técnica viável de disposição pois possuem 

um baixo custo comparado com outras tecnologias de tratamento como, por exemplo, a incineração. 

Além disso, representam uma tecnologia amplamente conhecida e pouca complexa em termos de 

operação. Entretanto, alguns cuidados devem ser tomados no sentido de minimizar os efeitos da 

contaminação. 

             Uma solução para restringir a migração de contaminantes oriundo dos resíduos para os 

solos e aquíferos subterrâneos, seria a instalação de camadas compactadas na base e a selagem do aterro 

com uma camada de cobertura, reduzindo sua permeabilidade e minimizando os efeitos da infiltração 

da água (BOSCOV, 1987). O procedimento de compactação visa a criação de uma barreira protetora, 

denominada de liner, utilizada como revestimento de base e das laterais em aterros e obras similares, ou 

como cobertura final dos aterros (Daniel, 1993). Como revestimentos de base, os liners são indicados 

quando se deseja retardar ao máximo a migração de contaminantes no solo, saturados ou não, e atenuar 

a concentração dos contaminantes ao atingirem águas subterrâneas.  

             McBean et al (1995) e Qasin et al (1994) descrevem que os solos naturais apresentam um 

sistema complexo e dinâmico em que interagem continuamente os processos físicos, químicos e 

biológicos. Os solos consistem de substâncias de alta ou baixa solubilidade, de uma grande variedade 

de compostos orgânicos e de organismos vivos e ainda apresentam um meio favorável a ocorrência 

simultânea de atividades biológicas complexas. As interações solo-contaminante e as reações físico-



 

 

químicas envolvidas durante a percolação podem resultar na atenuação da carga de contaminação ao 

meio. Segundo Boscov (2008), as principais formas de atenuação incluem os seguintes mecanismos 

básicos: físicos (filtração, difusão e dispersão, diluição e absorção); químicos (precipitação/dissolução, 

adsorção/desorção, complexação, troca iônica e reações de redox); e microbiológicos (biodegradação 

aeróbia e anaeróbia). Esse processo de atenuação resulta na redução da concentração de contaminantes 

durante o respectivo transporte através do solo. 

  O conhecimento dos processos envolvidos nesse escoamento, por meio da análise da 

condutividade hidráulica do solo natural e do solo compactado, permite avaliar o comportamento 

geotécnico destas barreiras e obter assim condições ambientalmente seguras. Além disso, esse 

procedimento poderia definir potencialmente a capacidade dessas camadas em confinar e atenuar os 

eventuais impactos sobre o solo. Assim, as barreiras impermeabilizantes representam elementos 

importantes na proteção ambiental dos sistemas de disposição de resíduos urbanos, industriais e de 

mineração e os solos tropicais compactados (NOGAMI E VILLIBOR, 1981) apresentam uma relevante 

aplicação para construção destas barreiras. Contudo, algumas propriedades destes solos tropicais, como 

a baixa condutividade hidráulica, condições de compactação e a compatibilidade adequada com os 

fluidos contaminantes oriundos desses depósitos, devem ser avaliadas e satisfeitas.  

             Observa-se que as barreiras impermeabilizantes, mesmo quando compactadas e 

dependendo do tipo de solo constituinte e mais especificamente da eficiência do processo de 

compactação apresentam relativa porosidade. Esta condição tende a aumentar a permeabilidade da 

barreira e em consequência diminuir sua capacidade de retenção de água e/ou contaminante. Neste 

sentido, o objetivo principal deste estudo refere-se à análise dos efeitos da subcompactação na 

condutividade hidráulica de barreiras impermeabilizantes de depósitos de resíduos sólidos e avaliar a 

forma do transporte de líquido e a consequente atenuação da carga poluente do contaminante. Ressalta-

se que boa parte das camadas compactadas destinadas a proteção destes aterros apresentam problemas 

durante a compactação devido à alta compressibilidade dos depósitos de resíduos sólidos.   

             Durante o andamento dessa pesquisa, observou-se também que o aumento do custo para 

obtenção de agregados naturais e os impactos ambientais gerados com esse tipo de atividade e a própria 

escassez desses recursos naturais, tem motivado e tornado mais viável a reutilização de materiais 

alternativos neste tipo de aplicação. Nesse âmbito, verifica-se uma tendência crescente, ditada pela 

necessidade global de reutilização e reciclagem de materiais ou mesmo a adoção de processos de 

produção de agregados artificiais pela britagem das rochas, em avaliar as potencialidades destes 

materiais. 

        Assim, no contexto da reciclagem e da reutilização de resíduos, destaca-se a aplicação dos 

resíduos de construção e demolição (RCD) em diversas aplicações geotécnicas, principalmente pelo 

grande volume de resíduos gerados pela indústria da construção civil.  Do ponto de vista ambiental, o 

descarte desses materiais é um grande problema e a disposição destes resíduos requer a disponibilidade 

de grandes áreas para o seu acondicionamento. 

Bernucci et al. (2005) reforça a ideia que, desde a década de 80, o Brasil vem realizando 

experiências de aplicação do RCD como material de pavimentação, porém, sem estudos sistemáticos e 

monitoramentos periódicos. Esta autora revela que, no início da década de 90, foi instalada a primeira 

recicladora no país pela Prefeitura do Município de São Paulo e que, no final de 2004, iniciou-se uma 

pavimentação do sistema viário do novo campus da USP na zona Leste (USP-Leste), seguindo um 

projeto inovador de pavimento ecológico, com o emprego de materiais reciclados em toda sua estrutura. 

         A construção civil é uma das principais atividades para o desenvolvimento econômico de 

uma nação. No Brasil, as obras civis se encontram em plena ascensão, gerando importantes impactos 

ambientais, tanto pela utilização dos recursos naturais, quanto pela alteração da paisagem e pela 

consequente geração dos grandes volumes de resíduos. 

         O Brasil possui uma forte e ampla legislação sobre os Resíduos da Construção Civil – 

RCC, leis, políticas públicas, normas técnicas com um ótimo conteúdo teórico. Mas, infelizmente, ainda 

sem muita adesão, aplicação e sucesso na prática.  



 

 

         Em 5 de julho de 2002, a Resolução nº 307 foi aprovada pelo Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA, 2002). Essa normativa estabelece as diretrizes, os critérios e os procedimentos 

para uma correta gestão desses resíduos, também, cria responsabilidades para os geradores, os 

transportadores, os receptores e para os municípios. Segundo a Resolução 307, os RCD são definidos 

como sendo os resíduos provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras, e os 

resultantes da preparação e escavação de terrenos. Neste caso, passíveis de serem reaproveitados, 

reciclados e reutilizados. 

        Além da proposta de minimização dos impactos ambientais pela avaliação das 

propriedades mecânicas e hidráulicas destas camadas de proteção em função dos efeitos da sub 

compactação, esta pesquisa visou também a utilização dos resíduos de construção e demolição (RCD) 

como materiais constituintes destas camadas. Este tipo de proposta tem uma importância fundamental 

na garantia da sustentabilidade, uma vez que a reciclagem de materiais tem desempenhado um papel 

decisivo no desenvolvimento e na recuperação de obras civis, possibilitando ainda, em alguns casos, a 

redução dos custos operacionais.  

 

2. MATERIAIS UTILIZADOS 
 
2.1. Resíduo de Construção de Demolição (RCD) 
 

Para material de natureza granular foi selecionado um agregado miúdo reciclado a partir 

de Resíduos da Construção e Demolição (RCD), produzido pela empresa Areia Bela, localizada na 

Região Administrativa de Sobradinho, Distrito Federal, próximo à DF-150. A empresa produz agregado 

reciclado com e sem segregação dos resíduos e em diferentes granulometrias. Segundo informações do 

proprietário o valor de venda desse resíduo varia entre R$30,00 e R$ 40,00/m3 (referência: mês de 

janeiro de 2015).  O RCD utilizado apresenta valores de absorção média de 1,5%, de acordo com a 

norma NBR 9937 (ABNT, 1987), e encontra-se de forma em compatibilidade com os valores 

normalmente encontrados para a areia natural (COSTA, 2015). Vale ainda ressaltar que Costa 2015, 

também realizou a avaliação do peso especifico dos grãos desse agregado (s), obtendo um valor de 2,65 

kN/m3. A Figura 1 apresenta uma amostra desse agregado reciclado do RCD e bem como a localização 

da empresa que forneceu o agregado. 

 

2.2. Solo Tropical Laterítico 
 

O solo utilizado na pesquisa e analisado nos ensaios de caracterização foi proveniente da 

região administrativa de Samambaia, localizado no Distrito Federal. O solo em questão é um solo de 

comportamento lateritico, apresentando um teor consideravel de óxido de alumínio, com valor de peso 

específico dos grãos (s) de 2,61 kN/m3 (COSTA, 2015).  

 

 2.3. Metodologia 
 

A metodologia de avaliação consistiu de estudos experimentais em laboratório, mediante a 

seleção e preparação adequada das amostras de solo natural, solo natural e RCD compactadas visando 

avaliar o efeito da subcompactação e a capacidade de retenção de água destes materiais.  

Foram realizados ensaio de caracterização geotécnica dos materiais (solos e resíduos); 

ensaios de compactação em amostras de solo natural e misturas de solo e RCC considerando graus de 

compactação 80, 90, 95 e 100% e ensaios de permeabilidade em amostras de solo natural e misturas de 

solos RCC considerando graus de compactação 80, 90, e 100% visando avaliar o efeito da 

subcompactação na condutividade hidráulica do solo natural e das misturas solo-RCD em proporções 

de 10 e 15%. É importante ressaltar que todos os ensaios seguiram integralmente as normas preconizadas 

pela ABNT e ASTM. 



 

 

 

 

Figura 1 - Areia Rosa (rejeito utilizado) e Localização da empresa Areia Bela.  

(Fonte: Costa, 2015) 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 
3.1. Umidade  

 
A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos para teor de umidade do solo após o processo 

de secagem ao ar. É importante ressaltar que estes dados representam um importante parâmetro na 

definição e condição do esquema de umidade a ser seguido nos ensaios de caracterização e compactação.  

As amostras para esses ensaios foram preparadas segundo a norma NBR 6457 (ABNT, 1986-a). 

 

                                                      Tabela1. Dados de Umidade 
 

 

 

 

 

 
3.2 Granulometria 
 

A distribuição granulométrica do solo natural foi determinada por meio dos ensaios de 

peneiramento e sedimentação em acordo com a NBR 7181 (ABNT, 1984-a) e no granulometro a laser 

com o uso do ultra som e utilizada como forma de se obter uma classificação do solo natural segundo 

os métodos brasileiros de classificação de solos. O resultado da granulometria obtida para o solo em 

estudo encontra-se ilustrado na Figura 2. Pela análise da curva granulométrica pode-se concluir que o 

solo apresenta características de um solo fino com 54% de material menor que 0,074 mm (COSTA, 

Cápsula no 05 08 6020 

Massa da Cápsula (g) 16,19 15,39 12,46 

Cápsula + Solo úmido (g) 71,79 68,50 67,24 

Cápsula + Solo seco (g) 70,57 67,47 66,09 

Umidade (%) 2,24 1,98 2,14 



 

 

2015). 

 

Figura 2 - Curva granulométrica do solo – granulômetro a laser com ultrassom (COSTA, 2015) 

3.3 Massa Específica 
 

O valor encontrado para o peso específico dos grãos do solo analisado foi de 2,659 kN/m3. 

O procedimento adotado neste ensaio seguiu integralmente a norma NBR 6508 (ABNT, 1984-a).  

 

3.4.  Compactação 
  

Para os ensaios de compactação foi utilizada a norma brasileira NBR 7182 (ABNT, 1986-

b). As amostras foram ensaiadas após o processo de secagem ao ar e o ensaio foi realizado sem reuso. 

A energia de compactação adotada foi a Energia do Proctor Normal. Os resultados de compactação nas 

diferentes amostras, solo puro e misturas de solo e RCD foram importantes para avaliar o ganho de peso 

específico, a variação da umidade ótima para as diferentes condições de compactação e misturas. Além 

disso, estes resultados serviram de base para moldagem dos corpos de prova submetidos aos ensaios de 

permeabilidade. As Figura 4 apresenta os resultados dos ensaios de compactação realizados para as 

diferentes associações de solo e RCD, solo puro, solo+10% RCD e solo+15%RCD, respectivamente. 

Pela análise da curva de compactação de solo pode se observar que o solo apresenta um 

peso específico de 12.8 kN/m3 quando sua umidade ótima está em torno de 33.5%. No caso da mistura 

com 10% de RCD, o peso específico máximo foi próximo de 13.2 kN/m3 quando se obteve uma umidade 

ótima de 32%, o que caracteriza o agregado do RCD com uma densidade em mistura com o solo maior 

do que a apresentada com solo puro. Além disso, a incorporação deste tipo de RCD ao solo reduziu a 

porcentagem de água a ser inserida no solo para obtenção desse ponto de aglomeração máxima. 

      Para a mistura de 15% de RCC, foi observado um peso específico é de 13.6 kN/m3 com 

umidade ótima de 31% o que confirma as afirmações sobre o ganho de densidade e a diminuição da 

porcentagem de água, reduzindo a umidade ótima para esta associação.  

Uma forma de avaliar a efetividade do processo de compactação quando se trabalha com 

misturas de materiais seria a análise da redução do índice de vazios devido a compactação em função 

da umidade das amostras. Assim, a Figura 5 apresenta a variação do índice de vazios com a umidade 

durante o ensaio de compactação. 

Pela Figura 5 pode-se observar a efetividade da adição do RCD no contexto do aumento da 

compacidade da amostra durante a compactação. Observa-se uma significativa redução no valor do 

índice de vazios das misturas em relação ao solo natural. Menos evidente entre as misturas contendo 10 
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e 15% de RCD. Muitas vezes, ao misturar materiais diferentes o valor de s a resposta do valor do d na 

compactação muitas vezes é majorada pelos altos valores de s mas sem efetivamente significar um 

ganho efetivo na diminuição da porosidade do material. 

 

Figura 4 - Curvas de compactação das amostras 

 
        Figura 5 – Variação do índice de vazios com a umidade no ensaio de compactação 

 

 
 
3.5 Permeabilidade 
 

Para o estudo da permeabilidade foram adotados os procedimentos preconizados na norma 

NBR 14545 (ABNT, 2000)  que corresponde ao estudo da permeabilidade pelo método de carga 

variável. Para estes ensaios foi adotado o método B de avaliação por ser a estrutura oferecida pelo 

Laboratório de Geotecnia da Uiversidade de Brasília e o comumnete adotado na prática corrente desse 

ensaio. 

Para avaliação da permeabilidade para as condições de subcomcompactação foram 

realizados ensaios com o solo puro, considerando o grau de compactação de 100%, 90% e 80% em 
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relação à condição obtida nos ensaios de compactação. Essa avaliação dos diferentes valores do grau de 

compactação foi propiciada pela redução do peso específico seco máximo obtido  no ensaio de 

compactação na Energia do Proctor Normal na condição de 100% do grau de compactação (Figura 5), 

multiplicando seu valor por 0.9 e 0.8.  

Os valores  do coeficientes de permeabilidade (k) obtidos para  o solo puro para os grau de 

compactação de 100%, 90% e 80% encontram-se apresentados na Tabela 2 e na Figura 6, 

respectivamente. 

 
Tabela 2 - Coeficiente de permeabilidade do solo puro para diferentes graus de compactação 

  

 

 

 

 

   
Figura 6 – Coeficiente de permeabilidade para solo puro para diferentes graus de compactação 

 
Para os ensaios realizados com as misturas de solo e RCD foram adotados os mesmos 

procedimentos.  Desta forma, foram obtidos os valores da densidade seca máxima para os dois teores 

de RCD incorporado ao solo (10 e 15%) e, em seguida, foram obtidos os valores corrigidos para os 

decréscimos no grau de compactação em 90 e 80%.  Com os dados da densidade obtidos para cada 

associação (Figura 5), foram moldados os corpos de prova para realização dos ensaios de 

permeabilidade.  

A Tabela 3 e a Figura 7 apresentam os resultados de coeficiente de permeabilidade para 

misturas de 10% de RCD com as respectivas energias de compactação, 100%, 90% e 80%.  

 
Tabela 3 - Coeficiente de permeabilidade do solo+10%RCD para diferentes graus de 

compactação 
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Pode-se observar que, nesse caso, a mudança no valor da permeabilidade pelo incremento 

de RCD no solo com a energia normal de compactação não foi muito significativa em relação à 

permeabilidade do solo sem adição de RCD com energia de 80%. Esse pequeno ganho poderia ser 

atribuído, possivelmente, à passagem de água pelo agregado que se satura com uma menor umidade. 

Para avaliar melhor esse efeito e ainda avaliar uma possível tendência dessa variação com presença do 

RCD associado ao solo foi ensaiada a mistura de 15% de RCC sob as mesmas condições de compactação 

simuladas às amostras anteriores. 
 

Figura 7 - Coeficiente de permeabilidade do solo+10%RCD para diferentes graus de compactação 

 
A Tabela 4 e a Figura 8 apresentam os resultados dos ensaios de permeabilidade para 

amostras de solo com 15% de RCD nas três diferentes condições de compactação. 

 

Tabela 4. Coeficientes de permeabilidade do solo+15%RCD para diferentes graus de 

compactação 

 
   

 

 

 

    
Figura 8 - Coeficiente de permeabilidade do solo+15%RCD para diferentes graus de compactação 
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Com os resultados obtidos pode-se observar o efeito da adição de RCD no valor da 

permeabilidade nas amostras, sendo que com acréscimo de 15% de RCD o coeficiente de 

permeabilidade foi maior do que para as associações com 10% de RCD. Esse aumento mais significativo 

pode evidenciar o efeito da adição de RCD no valor da permeabilidade, indicando que a partir de uma 

certa proporção RCD associado ao solo poderia prejudicar o funcionamento da camada de cobertura. 

Neste caso, pode-se inferir sobre a existência de um valor ótimo de RCD a ser incorporado o solo que 

manteria o valor de k dentro das exigências de projeto. 

Ressalta-se ainda a importância do controle e manutenção do processo de compactação no 

campo, durante a construção destas camadas pelas implicações que a deficiência do processo de 

compactação, subcompactação, no aumento do coeficiente de permeabilidade e reduzindo a eficiência 

destas camadas de proteção.  

A título de comparação a Figura 9 apresenta uma compilação entre todos os ensaios de 

permeabilidade realizados com os diferentes materiais e graus de compactação. Com base na Figura 9 é 

possível visualizar um significativo aumento do coeficiente de permeabilidade para amostra contendo 

15% de RCD. Para este tipo de solo, a mistura contendo 10% seria mais adequada, pela pequena variação 

de k em relação ao solo puro. Apesar de ser uma parcela pequena de RCD incorporado ao solo, esta 

aplicação é justificada pela extensão destas camadas bem como a diminuição do volume de RCD a ser 

descartado no aterro.   

 
Figura 9 - Coeficiente de permeabilidade do solo puro e misturas em função do grau de 

compactação 

 

4.  Considerações Finais 

Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que existe uma quantidade especifica 

de RCD associado ao solo natural que melhora a compacidade da camada. Entretanto, devido ao caráter 

mais grosseiro do RCD as condições de compacidade não implicam em uma redução do coeficiente de 

permeabilidade. Neste contexto, é importante realizar uma avaliação conjunta da redução dos índices de 

vazios devido a compactação e os valores de permeabilidade no sentido de conseguir o teor ótimo de 

RCD associado ao solo natural que justifique sua aplicação em camadas de cobertura de aterros 

sanitários. 
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Pode-se perceber também que a característica tipicamente fina do solo natural, 54% de 

grãos menores que 0,002 mm garante a este solo uma baixa permeabilidade quando compactado. 

Contudo, esta condição pode representar uma maior dificuldade no processo de compactação e 

consequentemente maior porosidade e mais susceptível aos efeitos da subcompactação. As dificuldades 

de obter uma alta eficiência do processo de compactação no campo devido à alta compressibilidade dos 

aterros sanitários podem se tornar mais significativa em solos dessa natureza. Assim, adição de RCD ao 

solo natural tendeu a compensar essa deficiência e justificando a sua aplicação a solos dessa natureza.   

Os efeitos da subcompactação, avaliados nesta pesquisa, como consequência da deficiência 

do processo de compactação das camadas de cobertura dos aterros de resíduos, tenderam a aumentar a 

taxa de infiltração da água superficial na camada de proteção pelo aumento da permeabilidade e 

prejudicar a sua eficiência no aspecto de proteção do fluxo de água para o interior do aterro.  

A adição de RCD em função do grau de compactação não evidenciou grandes alterações, 

mantendo uma tendência de comportamento em relação a variação da permeabilidade muito semelhante 

ao solo puro. Diante disso, percebe-se que o caráter mais grosseiro do RCD se mostrou preponderante 

no aumento da permeabilidade.   

Ressalta-se que este estudo ainda se encontra em uma fase inicial e necessita ser 

complementado por estudos com outros tipos de solo e associações com outros tipos de RCD que possam 

gerar resultados que corroborem com as propriedades hidromecânicas desses tipos de camada. Além 

disso, propõe-se a incorporação de aditivos ao solo e às misturas de solo-RCD, como a bentonita, cal ou 

cimento de forma a minimizar os efeitos do aumento da drenabilidade destas camadas de proteção e 

garantir a manutenção da sua impermeabilidade. Acrescenta-se, ainda, a importância da continuidade 

desses estudos direcionadas aos efeitos da subcompactação considerando esses diferentes tipos de 

materiais e associações com os solos tropicais e as suas implicações no funcionamento dessas barreiras 

de proteção.   

Finalmente, pode-se destacar que há algumas décadas, o termo desenvolvimento 

sustentável tem ganhando destaque no cenário mundial pela preocupação com o equilíbrio entre o 

desenvolvimento econômico e a proteção ambiental. Nesse sentido, verifica-se que mesmo em pequenas 

quantidades a possibilidade de incorporação do RCD aos solos utilizados em camadas de cobertura ou 

em outras aplicações geotécnicas pode significar uma importante alternativa de minimizar o volume de 

resíduos a ser depositado nos aterros proporcionando uma aplicação mais nobre desses materiais. 
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