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CAPÍTULO 4 – METODOLOGIA APLICADA 
 

INTRODUÇÃO 
 

O projeto foi idealizado para ser executado em cinco etapas distintas: 

 

• Etapa 1: Consiste nas atividades preliminares às atividades de campo, 

tais como, revisão bibliográfica, obtenção de apoio institucional e 

parcerias, definição do sítio de investigação, planejamento e logística 

das atividades de campo, formação e treinamento de um grupo de 

trabalho; 

 

• Etapa 2: Abrange as atividades de campo, destacando-se as medições 

e ensaios geofísicos através do método da eletrorresistividade e do 

método eletromagnético indutivo, visando estimar a área e profundidade 

de resíduos depositados no local de estudo e, conseqüentemente, a 

definição dos melhores pontos de perfuração para coleta de amostras; 

 

• Etapa 3: Esta etapa engloba o processo de perfuração propriamente 

dito, envolvendo atividades de escavação, coleta, amostragem, 

acondicionamento, registro, preservação e transporte de amostras de 

resíduos para posterior análise em laboratório; 

 

• Etapa 4: Consiste nas atividades de laboratório, que envolvem o preparo 

das amostras, através de pesagem, lavagem, secagem, peneiramento 

(“garimpo”), triagem e segregação para posterior análise, classificação e 

interpretação de dados; 

 

• Etapa 5: Formatação de um banco de dados e avaliação qualitativa e 

quantitativa das amostras classificadas, com conseqüente validação da 

metodologia empregada. 
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Cada uma destas etapas será discutida, de modo a apresentar, 

globalmente, todo o procedimento aplicado durante a execução do projeto. 

Com isto, pretende-se formalizar a metodologia aplicada, facilitando o 

desenvolvimento de trabalhos futuros neste campo de investigação. 

A figura 15 abaixo, apresenta um mapa conceitual da metodologia 

aplicada no projeto Arqueologia do Lixo, fornecendo uma idéia de todo o 

processo. 

 
Figura 15. Mapa Conceitual do processo empregado no projeto Arqueologia do Lixo. 
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4.1 – ATIVIDADES PRELIMINARES 
 

Inicialmente foram formadas parcerias importantes para o 

desenvolvimento do projeto, visando viabilizá-lo e torná-lo uma pesquisa sólida 

e com grandes implicações práticas. 

Desta maneira obteve-se o envolvimento, o auxílio e, principalmente, a 

confiança das instituições seguintes: 

 

• Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE) da Universidade de São Paulo 

(USP); 

• Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG), da 

Universidade de São Paulo (USP); 

• Prefeitura de Mogi das Cruzes; 

• Empresa Perfurasolo Empreiteira de Construções Ltda; 

• Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) 

como agência financiadora do projeto; 

• Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL) de São Paulo, através da 

participação de estudantes voluntários; e 

•  Escola Técnica Estadual Getúlio Vargas (ETE) de Mogi das Cruzes, 

também com a participação de estudantes voluntários. 

 

Tendo-se definido como local de estudo o aterro controlado de Volta Fria 

em Mogi das Cruzes e já formalizadas as parcerias, formou-se um grupo de 

trabalho composto por estudantes voluntários para as atividades de campo e 

de laboratório. 

O grupo teve um total de 35 alunos, sendo vinte (20) pertencentes aos 

cursos de Engenharia da Universidade Cruzeiro do Sul, um (1) da Faculdade 

Mackienze e catorze (14) pertencentes ao curso de Meio Ambiente da Escola 

Técnica Estadual. Houve ainda, participações relâmpago de alunos de outras 

instituições como Universidade de São Paulo e Universidade de Mogi das 

Cruzes. Durante o desenvolvimento do projeto o número de elementos do 

grupo aumentou e diminuiu, conforme as dificuldades particulares de cada um. 
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Figuras 16. (a) Alunos da Unicsul durante treinamento no laboratório; (b) Alunos da ETE e 

Unicsul durante a etapa classificação do material coletado, em frente ao laboratório; (c) Almoço 
dos alunos durante a etapa de escavação no Aterro Volta Fria; (d) Transporte dos alunos 

durante as atividades de laboratório em Mogi das Cruzes. 
(Fotos do Autor) 

 

Os alunos participaram das atividades de levantamento geofísico, 

escavação e coleta de amostras, pré-tratamento do material coletado (lavagem, 

secagem e segregação) e classificação dos mesmos. 

Para que a atuação desses voluntários fosse condizente com as 

exigências do projeto, os mesmos foram devidamente treinados e orientados 

quanto à especificidade do trabalho, abordando questões teóricas sobre 

resíduos sólidos em geral, técnicas de escavação, coleta e registro 

arqueológicos e, principalmente, noções rigorosas sobre procedimentos de 

segurança em cada atividade a ser desenvolvida. 

As Figuras 16 mostram os estudantes voluntários que participaram do 

projeto Arqueologia do Lixo, durante as atividades de treinamento, escavação e 

laboratório. 
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4.2 – ATIVIDADES DE CAMPO: MÉTODOS E ENSAIOS GEOFÍSICOS 
 

A Geofísica é uma importante ferramenta para estudos arqueológicos, 

possibilitando a determinação de áreas de maior interesse para escavações 

através de métodos não invasivos, mantendo as características do sítio 

arqueológico e preservando os artefatos ali dispostos. Adicionalmente, possui a 

vantagem de um baixo custo operacional com uma considerável rapidez e 

facilidade de execução. 

Segundo Hatae (2005 p.13), as primeiras aplicações de métodos 

geofísicos em arqueologia no Brasil foram reportadas por Roosevelt (1991) nos 

anos 80, com o emprego de métodos elétricos e magnéticos na Ilha de Marajó, 

em sítios que apresentavam atividades de grupos ceramistas. Ainda, de acordo 

com Hatae, o número de trabalhos aplicados à Arqueologia vem aumentado 

significativamente em face dos métodos geofísicos apresentarem uma grande 

vantagem na prospecção arqueológica, pois diferem de muitas outras 

ferramentas utilizadas pela Arqueologia, em virtude da prospecção geofísica 

não separar o objeto de interesse de seu contexto original (DALAN, 1995). 

Adicionalmente à importância em estudos arqueológicos, os métodos 

geofísicos são muito empregados na caracterização de áreas poluídas ou 

degradadas devido à ação antrópica. 

De um modo geral, a utilização de geofísica em estudos ambientais 

consiste na obtenção de informações a respeito da detecção e mapeamento da 

extensão de uma área afetada pela poluição (pluma de contaminação), 

determinação da profundidade da zona saturada, da direção do fluxo 

subterrâneo, no estudo do perfil natural do solo, no monitoramento de 

contaminação e, mais especificamente para os objetivos deste trabalho, no 

mapeamento de locais preenchidos com resíduos sólidos com conseqüente 

determinação da estrutura do depósito de resíduos avaliado. 

Conforme já descrito, a maioria dos depósitos de lixo existentes no Brasil 

teve seu início sem os rigores hoje exigidos no processo de enterramento ou 

disposição final, sendo este o caso do aterro de Volta Fria aqui estudado. Estes 

locais funcionavam como “bota-fora” ou, ainda, lixões sem nenhuma 

especificação técnica, criando uma situação de existência virtual do mesmo: 



 
Arqueologia do Lixo: 

 Um estudo de caso nos depósitos de resíduos sólidos da cidade de Mogi das Cruzes em São Paulo 
 

61/196 

todos sabem que ele existe mas, oficialmente, ninguém o conhece. Desta 

maneira, a obtenção de informações  sobre a disposição espacial do aterro, 

sua profundidade, material enterrado, entre outros dados de grande 

importância para o seu conhecimento, tornam-se praticamente impraticáveis. 

Diante deste quadro, o emprego de levantamentos geofísicos como 

parte integrante do projeto Arqueologia do Lixo tornou-se essencial, face sua 

natureza não invasiva e, principalmente, pelo fato de auxiliar de forma decisiva 

na determinação dos melhores pontos para realizar as escavações e 

conseqüente processo de amostragem de artefatos enterrados, minimizando 

custos e otimizando todo o processo. 

Foi definido, após o reconhecimento prévio do local de estudo, a 

realização de levantamentos geofísicos através do método da 

eletrorresistividade e do método eletromagnético indutivo, cujas descrições são 

apresentadas a seguir. 

 

4.2.1 – Método Eletromagnético Indutivo 
 

4.2.1.1 – Princípios básicos 
 

Uma forma de utilização da geofísica no mapeamento de resíduos 

urbanos consiste no uso de métodos eletromagnéticos. Estes envolvem a 

propagação de campos eletromagnéticos de baixa freqüência e baseiam-se 

nos fenômenos físicos de eletricidade e magnetismo ou seja, ao se passar uma 

corrente elétrica por um fio, é gerado um campo magnético nas vizinhanças 

desse fio. 

Dentre os métodos existentes, o projeto Arqueologia do Lixo optou pelo 

método eletromagnético indutivo por, além de ser amplamente utilizado em 

estudos ambientais, incluindo explorações arqueológicas, empregar 

equipamentos de rápida e fácil operação. 

Os equipamentos utilizados nesse método podem ser denominados 

genericamente de condutivímetros. Eles medem diretamente a condutividade 

dos materiais geológicos, com base nos princípios da indução eletromagnética. 

Dentre os mais consagrados existentes, este projeto empregou o EM-34, 
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fabricado no Canadá, construído para investigar profundidades pré-

determinadas que podem variar de 7,5 a 60 metros, objetivando a construção 

de mapas de condutividade aparente da área estudada. 

O equipamento EM-34 é composto por duas bobinas, uma transmissora 

e outra receptora. Acoplada à bobina transmissora, existe um módulo de 

controle e emissão de uma corrente elétrica, alimentada por uma bateria. A 

bobina receptora está acoplada a um módulo de leitura. 

A disposição das bobinas é dada de duas maneiras, conforme a 

profundidade de investigação desejada. A Figura 17 mostra estes arranjos. 

 

 
Figura 17. Disposição das bobinas onde em (a) temos dipolo vertical e em (b) dipolo horizontal. 

(HATAE, 2005, p. 27) 
 

As freqüências de operação do EM-34, bem como as profundidades de 

investigação variam de acordo com a disposição e o espaçamento entre as 

bobinas, conforme é mostrado na tabela abaixo: 

 
Tabela 3. Espaçamento entre bobinas, freqüência de operação e profundidade de 

investigação de acordo com a disposição das bobinas. (HATAE, 2005, p. 28) 
Espaçamento 

entre as 
bobinas 

Freqüência 
de 

operação 

Profundidade de 
exploração para 
Dipolo Horizontal 

Profundidade de 
exploração para Dipolo 

Vertical 
10m 6.4 kHz 7.5m 15m 
20m 1.6 kHz 15m 30m 
40m 0.4 kHz 30m 60m 

 

Para efeito deste trabalho e das características do aterro estudado, 

foram investigadas profundidades de 7,5 e 15 metros. 

O princípio de operação do equipamento EM-34 baseia-se no 

estabelecimento de uma corrente alternada na bobina transmissora, que irá 

gerar um campo magnético primário ortogonal, à disposição da bobina. Esse 

campo induzirá correntes elétricas em subsuperfície que, ao passarem por um 

a b 

Tx 

Tx 

Rx 

Rx
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condutor, dão origem a um campo magnético secundário. Este último campo é 

lido na bobina receptora, juntamente com o campo magnético primário. 

 

4.2.1.2 – Equipamento e Técnica de aquisição com o EM-34 

 

Para este trabalho foi utilizado o EM-34 da Geonics. A partir de dados de 

campo, foram construídos mapas utilizando o software Surfer 6.0 (HATAE, 2005, 

p. 31). As figuras 18 mostram o equipamento utilizado e o mesmo em operação 

respectivamente. 

 

  
Figuras 18. (a) Parte da equipe nas atividades de levantamento geofísico, com exposição dos 

equipamentos utilizados; (b) Levantamento geofísico pelo método eletromagnético (EM-34) 
(Fotos do Autor) 

 
 

Os ensaios de campo são, geralmente, caminhamentos por toda a 

extensão da área de interesse. Posteriormente, os dados de condutividade 

aparente obtidos são plotados em perfis em função da distância; um conjunto 

de perfis permite a confecção de mapas da área estudada. 

Após a construção dos perfis e mapas de condutividade aparente, foi 

realizada uma interpretação qualitativa, onde foram observadas as anomalias, 

visando associá-las a alvos e/ou estruturas de interesse. Em geral, para 

estudos em depósitos de resíduos urbanos como o de Volta Fria em Mogi das 

Cruzes, os valores de alta condutividade estão associados à presença de 

resíduos sólidos e contaminação por chorume. 

Como primeira etapa foram levantadas 11 linhas de caminhamento EM-

34 com o cabo de 10 m, com pontos de medidas espaçados de 20 metros, cujo 

objetivo consistiu em produzir dois mapas de condutividade aparente da área 
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em dois níveis de profundidade (7,5 e 15m), visando determinar as regiões de 

maior interesse para o projeto de Arqueologia do Lixo. 

Adicionalmente foram realizadas duas linhas de EM-34 nas borda do 

depósito que, correlacionadas com os dados anteriores permitiram realizar um 

mapeamento mais completo da área do aterro de Volta Fria. 

A localização dos ensaios realizados pode ser visualizada no mapa de 

localização apresentado na Figura 19. Nesta figura é mostrada a região onde 

foram realizadas as medidas de EM-34. 
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Figura 19. Mapa da área de estudos com a localização dos ensaios geofísicos (HATAE, 2005 

p.38) e localização dos pontos de escavação através da TPM. 
 

4.2.1.3 – Resultados Obtidos 
 

Os dados coletados com o equipamento EM-34 foram utilizados para 

construir mapas de Condutividade Aparente, para os níveis de 7,5m e 15m, os 

quais possibilitaram identificar as zonas com maior condutividade aparente. A 
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associação das informações fornecidas pelos mapas com as observações 

realizadas em campo possibilitou a definição dos locais de interesse para a 

realização dos levantamentos geofísicos pelo método da eletrorresistividade, 

através de Sondagens Elétricas Verticais (SEVs), descrito no item 4.2.2. 

O mapa para o nível de 7,5m, foi elaborado com os dados de campo 

medidos com as bobinas na vertical (dipolo magnético horizontal) e para o nível 

de 15m, com as bobinas na horizontal (dipolo magnético vertical). Os 

resultados obtidos pelo EM-34, com leitura a 7,5 metros e 15 metros de 

profundidade no aterro de Volta Fria em Mogi das Cruzes são apresentados 

nas Figuras 20 e 21, respectivamente. 
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Figura 20. Mapa de Condutividade Aparente. Nível teórico de 7,5m. (HATAE, 2005, p. 40). 

 

O mapa de condutividade aparente do nível 7,5 m possibilita observar os 

limites do depósito, que é caracterizado pelos maiores valores de 

condutividade aparente. Este mapa mostra também que a borda leste do 

depósito apresenta os valores mais elevados (acima de 90 mS/m). 
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Condutividade Aparente (m S/m)
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Figura 21. Mapa de Condutividade Aparente. Nível de 15m. (HATAE, 2005, p. 40). 

 

Durante os trabalhos de campo observou-se que nessa região existiam 

pontos de afloramento de chorume. Um desses pontos localiza-se exatamente 

na anomalia de alta condutividade observada na borda leste do mapa, entre as 

coordenadas 7.397.250 e 7.397.300 UTM norte (latitude) e 372.300 e 372.350 

UTM leste (longitude), indicando que nessa região ocorre concentração maior 

de chorume. A Figura 22 mostra um afloramento de chorume no Aterro de 

Volta Fria. 

 
Figura 22. Afloramento de chorume observado na borda leste do aterro. (Foto do Autor) 
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De acordo com Hatae (2005, p. 41), na borda oeste-sudoeste os valores 

ainda são maiores que no entorno, porém não chegaram a ser tão elevados 

como na borda leste. Os valores estão entre 60 e 80 mS/m, indicando áreas 

preenchidas com resíduos com menores concentrações de chorume que a 

borda leste. 

O mapa do nível 15 m também apresenta os maiores valores de 

condutividade aparente recaindo pela borda leste, porém com valores bastante 

inferiores aos observados no nível de 7,5 metros. De acordo com Hatae (2005, 

p. 41) este fato mostra que existe uma influência das camadas de material 

natural que estão sob os resíduos. 

 

4.2.2 – Método da Eletrorresistividade 
 

4.2.2.1 – Princípios básicos 
 

De acordo com Elis (2000), o método da eletrorresistividade  tem sido 

utilizado com bons resultados na caracterização de depósitos de resíduos. 

Este método emprega uma corrente elétrica artificial que é introduzida 

no terreno por meio de dois eletrodos cravados em superfície (denominados de 

A e B), com o objetivo de medir o potencial gerado em outros dois eletrodos 

cravados em superfície (denominados de M e N) nas proximidades do fluxo de 

corrente, permitindo assim calcular a resistividade real ou aparente em 

subsuperfície. 

O parâmetro resistividade é o inverso da condutividade elétrica, e 

depende da natureza e estado físico do material. A resistividade elétrica (e seu 

inverso, a condutividade elétrica) relaciona-se aos mecanismos de propagação 

de corrente elétrica nos materiais, sendo que condutividade em solos e rochas 

pode ser devida à presença de minerais metálicos e grafita (condutores) em 

sua matriz, o que é denominado condutividade eletrônica; ou devido ao 

deslocamento de íons dissolvidos na água contida nos poros e fissuras dos 

solos e rochas, o que é denominado condutividade eletrolítica. 

Em geral, a condutividade é eletrolítica, pois apenas em casos 

específicos os minerais condutores ocorrem em rochas em quantidades 
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suficientes para aumentar sua condutividade global. A resistividade dos solos e 

rochas que possuem condutividade eletrolítica é afetada principalmente por 

quatro fatores: composição mineralógica, porosidade, teor em água, 

quantidade e natureza dos sais dissolvidos. 

Dentre esses fatores, os mais importantes são, sem dúvida, a 

quantidade de água contida e a salinidade dessa água. O aumento do valor 

desses fatores, teor de umidade e quantidade de sais dissolvidos, leva a uma 

diminuição dos valores de resistividade. 

No caso específico de áreas de disposição de resíduos, de uma forma 

geral ocorre a formação de líquidos com alta concentração de sais (chorume), 

o que faz com que a área afetada pela poluição seja caracterizada por valores 

de resistividade bastante baixos. Deste modo, nos permite identificar regiões 

com contaminação ambiental e/ou área onde existe a presença de resíduos, 

facilitando a determinação dos melhores pontos para o processo de escavação. 

 

4.2.2.2. Equipamentos e técnica de aquisição (Sondagem 
Elétrica Vertical) 
 

Os equipamentos utilizados consistem basicamente de uma fonte 

controlada para emissão de corrente elétrica e medidores para a corrente e a 

diferença de potencial gerada. Na Figura 23 é apresentado um exemplo de 

equipamento de resistividade que consiste de um sistema de emissão e 

recepção montado em uma única unidade: é o resistivímetro francês marca 

Iris, modelo Syscal R2, que foi utilizado no presente trabalho. 

Dentro do método da eletrorresistividade existem várias técnicas de 

aplicação dos ensaios em campo. São divididas basicamente em técnicas de 

sondagem elétrica e caminhamento elétrico, dentro das quais existe uma 

grande variedade de configurações possíveis de eletrodos, o que confere ao 

método grande versatilidade.  

A técnica de sondagem elétrica vertical caracteriza-se por uma série de 

determinações de resistividade aparente, efetuadas com o mesmo tipo de 

dispositivo eletródico (são possíveis vários dispositivos) e separação crescente 

entre os eletrodos de emissão e recepção. Esse procedimento permite a 
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observação dos valores de resistividade aparente, em um ponto fixo, a 

profundidades cada vez maiores, através da separação crescente entre os 

eletrodos A e B de corrente. Normalmente, os ensaios de sondagem elétrica 

são aplicados quando é desejada uma informação pontual com observação da 

variação vertical do parâmetro físico. 

O caminhamento elétrico é aplicado quando o interesse é pelo estudo da 

variação lateral da resistividade em profundidade teoricamente constante. Isso 

é obtido fixando-se um espaçamento de eletrodos e caminhando-se com os 

mesmos ao longo de perfis efetuando as medidas de resistividade aparente. O 

procedimento de campo consiste em manter constante o arranjo entre os 

eletrodos e medir os parâmetros físicos envolvidos no ensaio. 

 

 
Figura 23. Equipamento para ensaios de resistividade Iris Syscal R2. (HATAE, 2005, p.18) 

 

Para os ensaios de campo existem diversas configurações no modo 

de dispor os eletrodos, dentre os quais podemos citar: Wenner, 

Schlumberger, dipolo-dipolo e polo-dipolo. A escolha do arranjo depende, entre 

outros fatores, do objetivo do levantamento e das características da área de 

estudo. 

O arranjo de campo mais utilizado para os ensaios de sondagem elétrica 

vertical é o denominado Schlumberger e foi escolhido para as atividades no 

Aterro de Mogi das Cruzes. 

O arranjo Schlumberger utiliza quatro eletrodos, sendo dois para injetar 

a corrente (A e B) e dois para a leitura da diferença de potencial (M e N), todos 

dispostos no terreno de acordo com um mesmo alinhamento. O ponto de 

atribuição do ensaio é o centro geométrico do arranjo. A principal característica 

desse arranjo é que a distância MN deve ser bastante pequena em relação a 
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AB, procurando sempre satisfazer a relação MN≤AB/5 (HATAE, 2005, p. 20). Na 

prática, quando o sinal ∆V medido torna-se muito fraco, aumenta-se a distância 

MN, isto é, adota-se um primeiro intervalo MN e realizam-se várias medidas 

com diferentes AB. Depois se aumenta MN, que se conserva constante para 

outra série de deslocamentos de AB e assim por diante, evitando deslocar ao 

mesmo tempo os eletrodos de corrente e de potencial e mantendo a relação 

MN≤AB/5. Esta manobra recebe a denominação de “embreagem” e permite 

uma checagem da qualidade dos dados obtidos durante o processo de campo. 

A Figura  24 mostra um esquema do arranjo Schlumberger utilizado 

neste trabalho. Adicionalmente as Figuras 25 apresentam vistas da execução 

das sondagens elétricas verticais (SEVs) realizadas no aterro de Volta Fria. 

 

 

I

A + M ∆∆∆∆V N B -
  O   SUPERFÍCE DO

TERRENO

LINHAS DE
   LINHAS DE FLUXO DE CORRENTE
EQUIPOTENCIAL  

 
Figura 24. Esquema de campo para o arranjo Schlumberger. (HATAE, 2005, p.21) 

 

A técnica de SEV permite obter uma curva de variação dos parâmetros 

físicos obtidos em função das profundidades investigadas. 

A interpretação das curvas de campo tem como objetivo determinar a 

distribuição espacial dos estratos com diferentes resistividades no subsolo, 

partindo dos dados de resistividade aparente medidos na superfície. 

Inicialmente, as curvas obtidas em campo são interpretadas de forma 

qualitativa (definição do tipo de curva, número de camadas e estimativa da 

ordem de grandeza das resistividades e espessuras das camadas), o que 

possibilita a elaboração de um modelo inicial. Posteriormente, o refinamento do 

modelo encontrado é feito através de softwares específicos. O processo 

consiste em interpretar as sondagens levando em consideração um modelo 

geoelétrico isotrópico e homogêneo, onde a resistividade varia somente com a 
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profundidade. Para a finalidade deste projeto a interpretação realizada 

obedeceu a um modelo direto. 

 

  
Figuras 25. Levantamento geofísico pela técnica de sondagem elétrica vertical (SEV). 

(Fotos do Autor) 
 

Na interpretação direta, admite-se um modelo inicial e calcula-se a curva 

teórica correspondente, com o auxílio de um programa computacional 

específico, comparando-se o resultado com a curva de campo. Hatae (2005), 

baseada nas informações geológicas locais, utilizou-se do software IPI-1D 

(MOSCOW UNIVERSITY, 2002) para a interpretação dos resultados e para 

fornecer subsídios ao projeto de Arqueologia do Lixo, na obtenção dos 

melhores pontos para a escavação. 

 

4.2.2.3. Resultados obtidos na Geofísica 

 

Selecionadas as regiões de maior interesse através do método 

eletromagnético descrito anteriormente, partiu-se para uma nova etapa de 

campo. Nesta etapa foram executados 5 ensaios de sondagens elétricas 

verticais (SEV), permitindo realizar um estudo das diferentes camadas em 

subsuperfície, de modo a conhecer a espessura da camada de lixo e a 

profundidade da zona saturada.  

Posteriormente, foram realizados mais 6 ensaios de SEV para se obter 

informações nas bordas e pontos com deficiência de informação.  

A localização dos ensaios realizados pode ser visualizada no mapa de 

localização apresentado na Figura 19. Nesta figura são mostrados os pontos 

de levantamento das SEVs, os limites da área de resíduos (contorno do aterro), 
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além de mostrar as cotas topográficas. Neste mesmo mapa, também são 

apresentados os pontos escolhidos para coleta de amostras (pontos de 

escavação). 

Por meio da observação dos mapas de condutividade aparente, 

apresentados nas Figuras 20 e 21, foram escolhidos os locais para a realização 

das SEVs. A escolha teve como premissa básica definir os pontos mais 

apropriados para a realização das escavações e coleta de amostras. 

Os critérios para a escolha desses pontos foram: 

 

• Locais onde houvesse menor ocorrência de chorume, visando encontrar 

material mais seco (não saturado), minimizando o contato com este 

produto de degradação dos resíduos enterrados; 

 

• Locais com maior espessura da camada de resíduos, visando observar 

a existência ou não de uma relação entre a antiguidade dos resíduos e a 

profundidade dos mesmos através de avaliação estratigráfica durante a 

escavação; e 

 

• Distribuição dos pontos de amostragem, visando abranger 

significativamente toda a área do aterro, a fim de observar a 

uniformidade do mesmo com relação ao aterramento de resíduos em 

diferentes períodos. 

 

De acordo com os resultados do mapa do nível 7,5 m, a região de menor 

concentração de chorume foi a borda oeste-sudoeste. Observando-se o mapa 

do nível 15 m, notam-se zonas de condutividade um pouco mais elevada nessa 

região, as quais foram escolhidas como melhores locais para detalhamento 

com as SEVs. Deste modo executaram-se as SEVs 1 e 4 nas quadrículas 

7.397.350 a 7.397.400N – 372.000 a 372.050E e 7.397.250 a 7.397.300N – 

372.150 a 372.200 E, respectivamente. (HATAE, 2005, p. 43)  

Buscando obter informações mais detalhadas, foram realizadas mais 6 

SEVs dentro da área com resíduos, sendo a maioria posicionada nas 

proximidades das SEVs 1 e 4. As SEVs 6, 8 e 9 foram posicionadas fora da 
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área de resíduos e tiveram com objetivo fornecer informações para uma melhor 

caracterização dos valores dos parâmetros geofísicos no entorno do aterro de 

Volta Fria. 

De acordo com Hatae (2005, p.43) os resultados das SEVs apresentam-

se agrupados em função da similaridade das curvas de campo e dos locais 

onde foram executados os ensaios. 

Desta maneira, a interpretação do significado das camadas em 

subsuperfície baseou-se não somente nos valores de resistividades, mas 

também em informações da geologia local e observações diretas. O parâmetro 

resistividade foi o mais importante na interpretação, possibilitando identificar as 

camadas de resíduos não saturados (valores de resistividade de 24,2 a 122 

ohm.m), de resíduos saturados com chorume (8,5 a 19,6 ohm.m) e de material 

argilo-arenoso saturado abaixo da camada de resíduos (47 a 293 ohm.m). 

Os resultados obtidos por Hatae (2005) nos levantamentos geofísicos, 

através do método de sondagem elétrica vertical, são apresentados nas 

Tabelas 4 e 5. Ressalta-se que para os objetivos deste trabalho excluíram-se 

os resultados obtidos pelas SEVs 6, 7 e 8, por abrangerem áreas sem 

resíduos, apesar dos mesmos terem auxiliado na visão geofísica global de toda 

a área do aterro de Volta Fria. 

 
Tabela 4. Resultados das SEVs 1, 2, 3 e 4 (HATAE, 2005, p.45) 

Material espessura da 
camada (m) 

resistividade 
(ohm.m) 

Cobertura do aterro 0,7 a 1,05 23 a 188 
Resíduos secos 
(não saturados) 6,25 a 7,26 24,2 a 122 (445*) 

Resíduos saturados 6,01 a 7,31 8,47 a 19,6 
Base do aterro não determinado 48 a 293 

* valor encontrado em um local com grande quantidade de restos de rocha e brita. 

 

Os resultados das SEVs 1, 2, 3 e 4 são apresentados na Tabela 4, onde 

é possível observar que a espessura dos resíduos (não saturados + saturados) 

varia entre 12,26 e 14,57m e o nível da água é atingido em um intervalo entre 

6,95 e 8,31m. 

 



 
Arqueologia do Lixo: 

 Um estudo de caso nos depósitos de resíduos sólidos da cidade de Mogi das Cruzes em São Paulo 
 

74/196 

 
Tabela 5. Resultados das SEVs 5, 9, 10 e 11. (HATAE, 2005, p.46) 

Material espessura da 
camada (m) 

resistividade 
(ohm.m) 

Cobertura 0,96 a 3,08 18,6 a 44,8 
resíduos saturados 5,2 a 10,06 10,3 a 18,7 

Base do Aterro não determinado 47,5 a 212 
 

Na Tabela 5 são representadas as SEVs 5, 9, 10 e 11. As SEVs 5, 10 e 

11 estão posicionadas dentro da área com resíduos e a SEV 9 localiza-se em 

uma região de borda do depósito, porém ainda com resíduos. Esta região é 

composta basicamente por três camadas distintas (cobertura do aterro, 

resíduos e sedimentos argilo-arenosos abaixo da base do depósito). A 

espessura de resíduos varia entre 5,2 e 10,06m, e o nível da água é atingido a 

pequenas profundidades (0,96 a 3,08m). 

De acordo com Hatae (2005), com as informações obtidas através das 

SEVs, construiu-se um mapa com as profundidades em que o nível da água é 

atingido. A Figura 26 mostra esse mapa. 

Levando-se em consideração apenas a área ocupada com resíduos, 

este mapa possibilitou avaliar a espessura da coluna de lixo “seco”, através da 

observação das profundidades em que o nível da água é atingido e da 

topografia do local. Adicionalmente, o mapa corrobora com a indicação de que 

os melhores pontos para escavação estão localizados na borda oeste-

sudoeste, conforme já indicado pelos ensaios eletromagnéticos. 

 

4.3 – ATIVIDADES DE CAMPO: PROCESSO DE ESCAVAÇÃO (TRADAGEM) 
 

Com o levantamento geofísico concluído, foi possível estimar alguns dos 

melhores pontos para se efetuar a escavação, tendo os mesmos sido 

devidamente georreferenciados através de um aparelho GPS. Para efeito deste 

trabalho, foram escolhidos 10 pontos distribuídos pelo aterro. 

Os pontos escolhidos são indicados no mapa da Figura 19, onde é 

possível verificar que os mesmos estão concentrados na borda oeste-sudoeste 

do depósito de resíduos de Volta Fria, definido como melhor região para 

obtenção das amostras. 
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Mapa de Profundidade do Nível da água

Profundidade do nível d'água (m)

 
Figura 26. Mapa da Profundidade do Nível da Água no aterro Volta Fria. (HATAE, 2005, p.50) 

 

O processo de escavação (perfuração) foi executado utilizando-se dois 

equipamentos pesados: uma torre perfuratriz móvel (TPM) e uma 

retroescavadeira convencional. As figuras 27 e 28 mostram a TPM e a 

retroescavadeira utilizadas no projeto. 
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Figuras 27. Torre Perfuratriz Móvel (TPM), utilizado na etapa de escavação.  

(Fotos do Autor) 
 

  
Figura 28. Retroescavadeira utilizada na escavação nas bordas do aterro e para limpeza após 

processo de amostragem. 
(Foto do Autor) 

 

A TPM é um equipamento constituído por um caminhão, um sistema de 

controle hidráulico e principalmente uma broca helicoidal de 40 cm de diâmetro 

que ao ser colocada em posição vertical, pronta para a perfuração em maciço 

de lixo, pode atingir profundidades de até 50 m, formando um conjunto único 

com peso de aproximadamente 15 toneladas. O equipamento trabalha a seco 

através de perfuração rotativa. 

O processo foi realizado através de perfurações pausadas de metro em 

metro, visando avaliar a estratigrafia do maciço de lixo: a cada metro perfurado, 

a broca foi retirada e o conteúdo foi devidamente amostrado, coletando-se e 

acondicionando-se cerca de 80% do material retirado.  

O objetivo desse levantamento foi o de buscar informações sobre o 

período em que os resíduos foram depositados e avaliar a uniformidade de 

deposição dos resíduos no aterro. A profundidade máxima obtida até se atingir 
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solo natural foi de 12 metros, validando o processo de medidas geofísicas 

previamente realizadas. As Figuras 29 mostram a TPM em operação no 

momento da retirada da broca, podendo ser visto o material sendo coletado e 

amostrado pelo grupo de trabalho. 

Foram nove os pontos escolhidos para a escavação através da TPM, 

seguindo as orientações obtidas pelos resultados dos ensaios geofísicos, 

conforme já descrito anteriormente. 

     
Figuras 29. (a) Vista da broca preparando-se para iniciar mais um metro de escavação; 

(b) TPM em operação com a broca em sua profundidade máxima; 
(c) Retirada da broca com material a ser amostrado.  

(Fotos do Autor) 

     
Figuras 29. (d) Vistas do processo de escavação através da TPM (Fotos do Autor) 

 

Nos dez pontos de escavação foram perfurados ao todo 77 metros 

lineares utilizando-se a TPM, mais 5 metros utilizando-se a retroescavadeira, 

considerados suficientes para as intenções deste trabalho. Uma descrição do 

que foi observado, assim como a profundidade total de cada ponto, está 

mostrada na Tabela 6. Estas informações serviram de referência para as 

conclusões dos trabalhos do pessoal de geofísica, exceção feita ao ponto 10.  
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Tabela 6. Descrição dos resultados das escavações. 
Ponto Localização Profundidade e Observações 

1 Latitude: 7397266 
Longitude: 372181 

Foram perfurados 11 metros sendo que aos 7 metros 
apresentou lixo com muito chorume. A 11 metros surgiu 
material argiloso indicando a base do aterro. Só foram 
consideradas amostras até 9 metros de profundidade para 
efeito de amostragem. 

2 Latitude: 7397349 
Longitude: 372250 

Escavou-se até 5m de profundidade, devido a uma interferência 
que impossibilitou prosseguir com a escavação. 

3 Latitude: 7397310 
Longitude: 372210 

Realizou-se a escavação até 8m de profundidade, atingindo a 
base do aterro. 

4 Latitude: 7397351 
Longitude: 372001 

Perfurou-se até 7 metros de profundidade, onde a quantidade 
de chorume era bastante marcante, inviabilizando a coleta de 
material abaixo deste ponto, diante das condições das 
amostras não serem satisfatórias. 

5 Latitude: 7397373 
Longitude: 371982 

Profundidade de 10 metros, atingindo a base do aterro. Não foi 
realizada amostragem do primeiro metro. 

6 Latitude: 7397290 
Longitude: 372047 

Perfurou-se 12 metros. Foram coletadas amostras até 11 
metros, pois abaixo deste havia material argiloso da base do 
aterro. 

7 Latitude: 7397254 
Longitude: 372093 

Escavação até a profundidade de 11 metros (base do aterro). 
Foram coletadas amostras até 10 metros de profundidade. 

8 Latitude: 7397183 
Longitude: 372262 

Atingiu-se a profundidade de 9 metros, sem restrições quanto à 
coleta de material. 

9 Latitude: 7397176 
Longitude: 372305 

Profundidade de 4 metros, não atingindo a base do aterro. 

10 Latitude: 7397317 
Longitude: 372882 

Escavação utilizando retroescavadeira da prefeitura, nas 
bordas alagadas do lixão. A retroescavadeira se limita a atingir 
5 metros de profundidade, sendo o material obtido com alto teor 
de umidade (água/chorume). 

 

Para efeito de ilustração as figuras 30 apresentam diferentes aspectos 

do material retirado no processo de escavação, em função da profundidade e 

do teor de chorume presente (umidade), para posterior amostragem. 

 

     
Figuras 30. (a) É possível observar grande quantidade de materiais em estado relativamente 

seco; (b) Amostra com tonalidade escura e muito úmida devido à presença de chorume;  
(c) Estrato sem presença de chorume onde é possível observar uma camada de solo utilizado 

para cobertura do lixo. (Fotos do Autor). 
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Como observações sobre os pontos escolhidos, transcreve-se a seguir 

trecho da dissertação desenvolvida por Márcia Hatae: 

 
Dois pontos de escavação, os de número 1 e 4, estão 

localizados muito próximos das SEVs 4 e 1, respectivamente. Nas 
Tabelas 7 e 8 são comparados os resultados dessas escavações 
com os resultados das SEVs. O resultado da escavação no ponto 
4, posicionada a cerca de 10 metros da SEV1, mostra que a 
profundidade interpretada na SEV para o nível saturado é muito 
próxima da encontrada na escavação. Um aspecto mais 
importante é que a grande quantidade de chorume no local, já 
prevista pela interpretação geofísica (resistividade de 8,5 ohm.m), 
inviabilizou a continuidade da escavação e conseqüentemente a 
coleta de material. Existe também uma correspondência muito 
interessante entre a escavação no ponto 1 e a SEV4, 
principalmente no posicionamento do nível saturado por chorume. 
Para a base do depósito parece haver uma diferença maior entre 
os resultados dos métodos geofísico e direto, porém como ainda 
havia resíduos misturados com material argiloso à base do 
depósito pode estar um pouco mais profunda que o final da 
escavação. O material argiloso com chorume do final da 
escavação pode ser observado na Figura 31 deste relatório. Como 
mostrado acima, pode-se observar uma correlação muito boa 
entre os resultados obtidos pela geofísica e pelo método direto de 
investigação, e observando os resultados de uma forma geral, fica 
claro que a indicação da geofísica para proceder às escavações 
preferencialmente na borda oeste-sudoeste foi acertada.1 (Hatae, 
2005, p.51) 

 

 

 
Figura 31. Aspecto do material argiloso encontrado abaixo do maciço de lixo (Foto do Autor) 

                                                 
1 Apesar de ser uma transcrição, as figuras e tabelas citadas neste trecho foram numeradas de 
acordo com a seqüência do relatório aqui apresentado, sem nenhum ônus ao trabalho 
referenciado. 
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Tabela 7. Comparação dos resultados da SEV1 com o ponto de escavação 4. 

SEV 1 – 
camadas 

Profundida
de (m) 

Resistividad
e 

(ohm.m) 

Escavação 4 - 
camadas 

Profundida
de (m) 

1 – Cobertura 0,00 a 
1,05 

188 

2 – Resíduos 
secos 

1,05 a 
7,62 

69 

1 - Resíduos 0,0 a 7,0 

3 – Resíduos 
saturados 
(chorume) 

7,62 a 
14,93 

8,5 

4 – Material 
aluvionar 
saturado (base 
do depósito) 

14.93 - 295 

 

2 – Resíduos com 
grande 
quantidade de 
chorume (fim da 
escavação) 

7,0  

 

Tabela 8. Comparação dos resultados da SEV4 com o ponto de escavação 1. 
SEV 4 - 

camadas 
Profundida

de (m) 
Resistividad

e 
(ohm.m) 

Escavação 1 - 
camadas 

Profundida
de (m) 

1 – Cobertura 0,00 a 
0,96 

69 

2 – Resíduos 
secos 

0,96 a 
7,71 

29 – 63 

1 - Resíduos 0,0 a 7,0 

3 – Resíduos 
saturados 
(chorume) 

7,71 a 
14,00 

13 2 – Resíduos com 
muito chorume 

7,0 a 11,0 

4 – Material 
aluvionar 
saturado (base 
do depósito) 

14.00  106 

 

3 – Resíduos + 
material argiloso 
saturado com  
chorume 

11,0  

 

A retroescavadeira foi utilizada em um ponto marginal onde a TPM não 

tinha acesso, porém limitada a perfurações de, no máximo, 5 metros de 

profundidade. Neste equipamento considerou-se que cada mão escavada 

equivale a um metro. A retroescavadeira também foi utilizada para limpeza dos 

pontos de perfuração, visando minimizar a possibilidade de contaminação sob 

o ponto de vista estratigráfico, quando do processo de amostragem. As Figuras 

32 apresentam a retroescavadeira em operação. 

 

 

 


