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INTRODUÇÃO: 

Em 2020, o Brasil gerou aproximadamente 82,5 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos (RSU), 

sendo que 46 milhões foram dispostas em aterros sanitários (ABRELPE, 2021). Atualmente, no país, os aterros 

sanitários são a forma mais adequada em termos ambientais e de segurança de disposição final de RSU, em virtude 

de este método utilizar princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos a menor área e volume possíveis. 

No entanto, a implantação dos aterros sanitários torna-se problemática devido à escassez gradual de espaço para tal 

nos últimos anos, justificada pelo aumento da produção de RSU gerado.  

De acordo com o Anuário de Reciclagem 2021 (ANCAT, 2021), levando em consideração os dados de 

quantidades comercializadas por tipo de material reciclável, o papel representa 52% do total, o plástico (22%) e o 

vidro (17%). Porém, uma vez que o restante dos RSU não passa pelo processo de reciclagem/coleta seletiva, grande 

quantidade destes resíduos é disposta inadequadamente em lixões e/ou aterros controlados, e ainda em aterros 

sanitários, cuja função de destinação final de resíduos deveria ser de somente rejeitos, como define a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (Brasil, 2010). Assim, a mineração de aterros, que se refere à atividade de escavação 

e ao tratamento de resíduos sólidos de um aterro em atividade ou inativo, levando em consideração o estado de 

aterramento desses materiais, os custos envolvidos e os benefícios obtidos, mostra-se como uma alternativa passível 

de estudo para o país. No âmbito das pesquisas científicas, estudos têm promovido a utilização de fibras de plástico 

(como polipropileno e poliéster) em solos a fim de melhorar as suas propriedades geotécnicas, como a avaliação do 

ganho de resistência ao cisalhamento (FEUERHARMER, 2000, CASAGRANDE, 2005).  

Desta forma, baseado no contexto apresentado, esta pesquisa propôs a adição de fibras de plástico tipo filme 

(representadas por sacos e sacolas, confeccionados com polietileno), minerados de resíduos sólidos urbanos 

aterrados há 8 e 24 anos e em diferentes porcentagens, em solo arenoso pouco argiloso, para promover a melhoria 

deste solo quanto a resistência ao cisalhamento. Como justificativa para tanto, acreditou-se que as fibras pudessem 

melhorar o valor da resistência ao cisalhamento do solo arenoso com poucos finos em função da ativação da parcela 

coesiva dessa resistência, relativamente pequena nesses solos. Também foi avaliada a influência do tempo de 
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aterramento das fibras, uma vez que sacolas e sacos plásticos tendem a apresentar perda de tenacidade ao longo do 

tempo, diminuindo assim sua resistência à tração, o que pode influenciar na parcela de coesão.  

METODOLOGIA: 

Materiais: 

a) Solos naturais: Na pesquisa, foram utilizados 4 sacos de 20kg de areia média de leito de rio (amostras 

A, B, C e D), adquiridos em Loja de Materiais de Construção São Luiz, em Campinas-SP, e cerca de 5kg de solo 

predominantemente fino (argila e silte), coletado do campus da Unicamp, na profundidade média de 0,5m. 

b) Solo preparado: O solo (S1), utilizado para a pesquisa, foi preparado em laboratório, de modo a obter 

um solo predominantemente arenoso (> 95%) com pouco finos (< 5%), em base seca. Assim, ensaios de 

peneiramento (fino e grosso), foram realizados nas amostras de areia A, B e C, de modo a utilizar somente o material 

passante na malha 10 (2,0mm), ou seja, a fração areia e os finos (D < 0,075mm) que eventualmente pudessem 

existir. O solo fino foi preparado em laboratório por meio do peneiramento na malha 200 (0,075mm), considerando-

se apenas o material passante nesta malha. Enfim, o solo S1 foi obtido com a mistura dos dois solos na proporção 

granulométrica de 97% de areia e 3% de finos (argila e silte), em base seca. 

c) Plásticos tipo filme oriundos do RSU: Os plásticos utilizados na confecção das fibras resultaram de 

duas amostras de RSU, obtidas através da mineração do Aterro Sanitário Municipal Delta A, localizado na cidade 

de Campinas (SP). A primeira amostra, com 8 anos de aterramento, foi minerada em dezembro de 2019 de uma 

célula do aterro construída em janeiro de 2012 e a segunda amostra, com 24 anos de aterramento, foi minerada em 

março de 2021 de uma célula construída em agosto de 1997. Dadas as duas amostras de RSU, os plásticos tipo filme 

(representados por sacos e sacolas plásticos) foram separados manualmente. As fibras de plástico tipo filme com as 

duas idades de aterramento (8 e 24 anos) foram confeccionadas de forma manual, cortadas nas dimensões de 3 

centímetros de comprimento por 2 milímetros de largura.  

d) Mistura solo-fibra: As misturas solo-fibras foram preparadas manualmente em laboratório 

considerando as fibras de 8 e 24 anos de aterramento. Foram compostas três misturas nas proporções de 0,5%, 1,0% 

e 1,5% de fibras em relação a massa seca do solo (S1), originando as misturas de 8 anos (S1F0,5T8; S1F1,0T8 e 

S1F1,5T8) e de 24 anos (S1F0,5T24; S1F1,0T24 e S1F1,5T24). Além disso, foi considerado o solo S1 como 

referência, ou seja, sem adição de fibras. 

Métodos:  

a) Massa específica dos grãos: o solo S1 e o solo fino foram submetidos ao ensaio de Massa Específica 

dos Grãos, segundo a NBR 6458 (ABNT, 2016a), secos em estufa a 100°C antes do ensaio; sendo realizadas duas 

medições para cada amostra, com o resultado final calculado pela média destes.  

b) Granulometria: a granulometria das amostras de areia (A, B e C) foi determinada pelos processos de 

peneiramento grosso e fino, utilizando o jogo de peneiras: #⅜” (9,5mm), #4 (4,8mm), #10 (2,0mm), #16 (1,2mm), 

#30 (0,6 mm), #40 (0,42 mm), #60 (0,25mm), #100 (0,15mm), #200 (0,075mm). A granulometria do solo contendo 
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os finos (argila siltosa) foi obtida segundo ensaio de granulometria conjunta, pelos processos de peneiramento fino 

(D < 2,0mm) e sedimentação. Ambos os ensaios foram realizados seguindo as recomendações da NBR 7181 

(ABNT, 2016b).  

c) Compactação: Para a determinação do teor de umidade ótimo e das massas específicas secas máximas 

das amostras em estudo, os ensaios de compactação foram realizados segundo as NBR 6457 (ABNT, 2016c) e NBR 

7182 (ABNT, 2016d), utilizando a Energia Proctor Normal.  

d) Resistência ao cisalhamento: O ensaio de cisalhamento direto teve como propósito determinar os 

parâmetros de coesão efetiva e ângulo de atrito interno efetivo do solo (S1) e das misturas solo-fibras, seguindo a 

norma norte-americana D3080 (ASTM, 2011). Três corpos de prova foram preparados com o solo S1, compactado 

no ponto de máxima eficiência de compactação na Energia Proctor Normal, ou seja, no teor de umidade ótimo e na 

massa específica seca máxima, obtidas nos ensaios de compactação. Da mesma maneira, três corpos de prova foram 

preparados com cada uma das seis misturas solo-fibras (totalizando 18 corpos de prova), compactadas nos seus 

pontos de máxima eficiência obtidos de suas curvas de compactação, também na Energia Proctor Normal. Após a 

preparação de todos os corpos de prova, todos eles foram previamente saturados por contrapressão. Depois disso, 

cada conjunto de 3 corpos de prova foram submetidos aos ensaios de cisalhamento direto na condição drenada 

(ensaio CD – consolidado-drenado), sendo o primeiro deles submetido a tensão vertical efetiva de 50kN/m2, o 

segundo a 100kN/m2 e, por fim, o terceiro a 200kN/m2. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

O valor médio da massa específica dos grãos do solo S1 (97% de areia + 3% de finos) foi 2,760 g/cm³ e do 

solo fino foi 2,917g/cm3. As curvas granulométricas das amostras de areia (A. B, C e D) e do solo fino estão 

apresentadas na Figura 1. Os valores de teor de umidade ótimo (𝑤ó𝑡𝑚) e massa específica seca máxima (𝛾𝑑,𝑚á𝑥) do 

solo S1 e das misturas de solo-fibras estão indicados na Tabela 1. Os valores de coesão efetiva (c´) e ângulo de 

interno efetivo (´) das amostras estão apresentados na Figura 2.  

O solo fino foi classificado texturalmente como silte areno-argiloso e as areias como areias médias mal 

graduadas. Com exceção das amostras S1F0,5T24 e S1F1,0T24, houve um aumento do teor de umidade ótimo nas 

amostras adicionadas com fibras em relação a amostra de referência S1. Em relação à massa específica seca máxima, 

as amostras adicionadas com fibras apresentaram valores menores em relação à amostra S1. O tempo de aterramento 

das fibras plásticas proporcionou menores teores de umidade ótimo e maiores massas específicas secas máximas. 

Em relação a amostra de referência (S1), a coesão efetiva das amostras adicionadas com fibras (tanto para 

8 anos, quanto para 24 anos, com exceção da S1F1,5T24) não apresentou aumento em seu valor, apesar de, levando 

em consideração somente as amostras com adição, tanto as com tempo de aterramento de 8 e 24 anos terem 

apresentado aumento na coesão efetiva conforme a porcentagem de adição de plástico tipo filme foi aumentada. No 

caso do ângulo de atrito efetivo, em relação a referência S1, houve um aumento deste valor também conforme as 

porcentagens de adição de fibras aumentou. 
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Amostra 𝑤ó𝑡𝑚 (%) 𝛾𝑑,𝑚á𝑥 (g/cm³) 

S1 10,40 1,800 

S1 F0,5 T8 13,00 1,704 

S1 F1,0 T8 12,50 1,765 

S1 F1,5 T8 13,36 1,688 

S1 F0,5 T24 10,15 1,766 

S1 F1,0 T24 9,66 1,740 

S1 F1,5 T24 10,84 1,766 

Tabela 1:  Resultados dos ensaios de compactação na Energia Proctor Normal 

 

Figura 1: Resultados dos ensaios de cisalhamento direto drenados 

 Quanto a análise da influência do tempo de aterramento do plástico tipo filme nas amostras, foi mensurado 

que, em relação a coesão efetiva, as fibras de 24 anos apresentaram valores maiores (2,4 a 3,5 vezes mais) se 

comparadas as de 8 anos; no entanto, em relação ao ângulo de atrito efetivo, as fibras de 24 anos apresentaram 

valores menores que as de 8 anos, cerca de 7%. 

Os valores de resistência ao cisalhamento drenada (´= c´+ ´tg´) das misturas solo-fibras com 8 anos 

apresentaram-se entre 5,7% e 11,6% maiores do que os valores referentes ao S1, enquanto os valores dessa 
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resistência para as misturas solo-fibras com 24 anos praticamente mantiveram-se iguais aos valores de S1, com 

exceção do valor da S1F1,5T24, o qual apresentou aumento expressivo de 35%. 

CONCLUSÕES: 

A adição de fibras de plástico tipo filme, representadas por sacos e sacolas minerados de resíduos sólidos 

urbanos aterrados, em solo arenoso (97% de areia e 3% de silte+argila), promoveu o aumento da resistência ao 

cisalhamento drenada deste solo em até 11,6% quando as fibras apresentaram 8 anos de aterramento. Com 24 anos 

de aterramento, a adição manteve o valor da resistência ao cisalhamento drenada do solo para porcentagens de até 

1,0% de fibras e provocou aumento considerável de 35% para quando esta porcentagem passou para 1,5%. 

A coesão efetiva diminuiu com a adição de fibras no solo, com exceção da mistura com 1,5% de fibras com 

24 anos de aterramento, que apresentou aumento de 34%. O valor do ângulo de atrito efetivo, por outro lado, 

aumentou entre 30 e 40%, independentemente da porcentagem de fibras e do tempo de aterramento. No geral, o 

maior tempo de aterramento das fibras (24 anos) colaborou de modo mais expressivo com aumento da coesão 

efetiva, enquanto o menor tempo (8 anos) proporcionou um aumento pouco maior no valor do ângulo de atrito 

efetivo. 
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