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Resumo da Dissertação apresentada à UFPE como parte dos requisitos necessários para a 
obtenção do grau de Mestre em Ciências 

 

ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO PLÁSTICO MOLE NA RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS URBANOS 

 

Christiane Lyra Corrêa 

 
Esta dissertação apresenta uma análise da resistência ao cisalhamento de resíduos sólidos 

urbanos com redução de termoplásticos em aterros sanitários. Neste sentido, investiga-se 

por meio de ensaios de laboratório a contribuição deste tipo de plástico nos parâmetros de 

resistência dos RSU e avalia-se a variação destes parâmetros em aterros sanitários, caso 

as sacolas plásticas sejam retiradas dos supermercados. Para o desenvolvimento desta 

pesquisa foi realizada uma análise comparativa entre os dois principais termoplásticos 

(plásticos moles: polietileno de alta densidade - PEAD e polietileno de baixa densidade - 

PEBD) presentes em aterros sanitários brasileiros a partir de ensaios de resistência à tração 

dos plásticos e de ensaios de cisalhamento direto de amostras preparadas com diferentes 

percentagens de plásticos misturados a um material granular, simulando resíduos sólidos 

estabilizados. Os resultados desta pesquisa permitiram confirmar a importância dos 

plásticos, como elementos fibrosos em aterros de RSU, pois são eles os responsáveis pelos 

valores elevados dos parâmetros de resistência, devido às forças de tração provocadas por 

estas fibras. Os valores do ângulo de atrito tiveram uma mobilização de aproximadamente 

16º nas amostras preparadas com PEAD e 10º nas amostras preparadas com PEBD, que 

representam 67 e 42% de incremento, respectivamente. A coesão apresentou uma 

mobilização de até 43 kPa nas amostras preparadas com PEAD e 15 kPa nas amostras 

preparadas com PEBD, em torno de 1.229 e 429% de incremento, respectivamente. Assim, 

constatou-se que mesmo com a redução das sacolas plásticas nos aterros de RSU devido à 

sua proibição em supermercados, os outros plásticos moles que continuarão a serem 

aterrados na massa de resíduos podem conferir o efeito de reforço das fibras sem prejuízos 

para a estabilidade de taludes dos aterros sanitários. 

 

PALAVRAS CHAVE: Geotecnia Ambiental; Resistência ao cisalhamento dos RSU; 

Parâmetros de resistência e Plásticos moles. 
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Abstract of Thesis submitted to UFPE as partial fulfillment of the requirements for the degree 

of Master of Science 

 

THE INFLUENCE OF SOFT PLASTIC IN SHEAR STRENGTH ANALYSIS OF MUNICIPAL SOLID WASTE 

 

Christiane Lyra Corrêa 

 

This thesis presents an analysis of the shear strength of municipal solid waste with reduced 

thermoplastic in landfills. The laws that forbid the use of plastic bags in the supermarkets in 

Belo Horizonte – MG and São Paulo – SP were the motivation of this research. In this sense, 

it is investigated through laboratory testing the contribution of that kind of plastic in the 

strength parameters of MSW and evaluates the variation of these parameters in landfills if 

plastic bags are banned from supermarkets. For the development of this research a 

comparative analysis between the two main thermoplastic (soft plastic: HDPE – high density 

polyethylene and LDPE – low density polyethylene) present in Brazilian landfills was carried 

out by testing the tensile strength of plastics and direct shear tests of sample prepared with 

different percentage of plastic mixed with granular material simulating old solid waste. The 

survey results confirm the importance of plastic as fibrous element in MSW landfills, because 

they are responsible for the high values of strength parameters due to tensile forces caused 

by these fibers. The values of friction angle had a mobilization approximately 16º in the 

sample prepared with LDPE and 10º in the sample prepared with LDPE, which represents 67 

and 42% increase, respectively. The cohesion presented a mobilization up to 43 kPa in the 

sample prepared with HDPE and 15 kPa in the sample prepared with LDPE, which represent 

1229 and 429% increase, respectively. Therefore, it was verified that even with the reduction 

of plastic bags in MSW landfills due to its prohibition in supermarkets, other soft plastics that 

continue to be landed in the waste mass can check the effect of fiber reinforcement without 

damage to the slope stability of landfills. 

 

KEY WORDS: Environmental Geotecnical; MSW Shear Strength; Strength Parameters e 

Soft Plastics. 

 

 

 

 

 



 
 

vi 

ÍNDICE 

 

 

Capítulo I - Introdução......................................................................................................... 1 

1.1. Considerações Iniciais........................................................................................... 1 

1.2. Justificativa da Pesquisa....................................................................................... 4 

1.3. Objetivos................................................................................................................. 4 

1.3.1. Objetivo Geral .................................................................................................... 4 

1.3.2. Objetivo Específico ............................................................................................ 4 

1.4. Metodologia da Pesquisa ...................................................................................... 5 

1.5. Estrutura da Dissertação ....................................................................................... 5 

Capítulo II - Revisão Bibliográfica ...................................................................................... 7 

2.1. Propriedades Físicas dos Resíduos Sólidos Urbanos ........................................ 7 

2.1.1. Introdução .......................................................................................................... 7 

2.1.2. Peso Específico ................................................................................................. 8 

2.1.3. Granulometria .................................................................................................... 9 

2.1.4. Compactação................................................................................................... 10 

2.1.5. Composição ..................................................................................................... 11 

2.2. Influência dos Plásticos na Resistência dos Resíduos Sólidos Urbanos 

Aterrados........................................................................................................................ 27 

2.2.1. Solo Reforçado ................................................................................................ 27 

2.2.2. Resistência ao Cisalhamento dos RSU............................................................ 36 

Capítulo III - Materiais e Métodos ..................................................................................... 46 

3.1. Programa de Investigação................................................................................... 46 

3.2. Materiais ............................................................................................................... 46 

3.3. Métodos ................................................................................................................ 48 

3.3.1. Caracterização da Areia................................................................................... 48 

3.3.2. Caracterização dos Polímeros ......................................................................... 51 

3.3.3. Resistência à Tração........................................................................................ 52 

3.3.4. Ensaio de Cisalhamento Direto ........................................................................ 55 

Capítulo IV - Resultados.................................................................................................... 62 

4.1. Ensaios de Caracterização Física da Areia ........................................................ 62 

4.1.1. Peso Específico dos Grãos .............................................................................. 62 

4.1.2. Densidade Máxima e Densidade Mínima ......................................................... 63 

4.1.3. Granulometria .................................................................................................. 63 



 
 

vii 

4.2. Ensaio de Caracterização Física dos Plásticos ................................................. 64 

4.2.1. Densidade........................................................................................................ 64 

4.3. Ensaio de Resistência à Tração dos Plásticos .................................................. 65 

4.4. Ensaio de Cisalhamento Direto........................................................................... 66 

4.4.1. Amostras com 100% de Areia .......................................................................... 67 

4.4.2. Amostras de Areia com 1% de PEAD .............................................................. 68 

4.4.3. Amostras de Areia com 2% de PEAD .............................................................. 71 

4.4.4. Amostras de Areia com 3% de PEAD .............................................................. 73 

4.4.5. Amostras de Areia com 4% de PEAD .............................................................. 76 

4.4.6. Amostras de Areia com 5% de PEAD .............................................................. 79 

4.4.7. Amostras de Areia com 6% de PEAD .............................................................. 82 

4.4.8. Amostras de Areia com 1% de PEBD .............................................................. 84 

4.4.9. Amostras de Areia com 2% de PEBD .............................................................. 87 

4.4.10. Amostras de Areia com 3% de PEBD............................................................. 90 

4.4.11. Amostras de Areia com 4% de PEBD............................................................. 93 

4.4.12. Comparação dos Ensaios com PEAD e PEBD............................................... 95 

Capítulo V - Conclusões e Sugestões para Futuras Pesquisas ................................... 100 

5.1. Principais Conclusões....................................................................................... 100 

5.2. Sugestões para Futuras Pesquisas .................................................................. 102 

Referências Bibliográficas .............................................................................................. 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

viii 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura I.1. Polêmica sobre a proibição das sacolas de supermercado (FARIA, 2012) ........... 1 

Figura II. 1 Perfis de massa específica de RSU (CALLE, 2007)............................................. 9 

Figura II. 2 Diagrama triangular para classificação dos RSU (GRISOLIA et al., 1995). ........ 12 

Figura II. 3 Esquema para caracterização dos RSU e preenchimento dos lisímetros 

(ALCÂNTARA, 2007). .................................................................................................. 14 

Figura II. 4 Composição gravimétrica dos resíduos do aterro da Muribeca em relação ao 

peso úmido (ALCÂNTARA, 2007). ............................................................................... 17 

Figura II. 5 Composição gravimétrica do RSU do Aterro da Muribeca (a) e do CTR Igarassu 

(b) (MOTTA, 2011)....................................................................................................... 18 

Figura II. 6 Composição volumétrica (a) e composição gravimétrica (b) – RSU do aterro de 

RSU da Muribeca – PE (MOTTA, 2011)....................................................................... 19 

Figura II. 7 Classificação dos plásticos, exemplos de aplicação e de reciclagem das resinas 

plásticas - EPIC (2001), EPIC (2006) apud Coltro L. et al. (2008). ............................... 22 

Figura II. 8 Mero: Etileno – Gorni (2003). ............................................................................. 23 

Figura II. 9 Sistema de balança mostrando as relações existentes entre as propriedades do 

PE e a variação da densidade (SILVA, 2005). ............................................................. 24 

Figura II. 10 (a) produtos de PEAD e (b) produtos de PEBD................................................ 24 

Figura II. 11 Polietileno tereftalato – PET (1). ...................................................................... 25 

Figura II. 12 Policloreto de vinila – PVC (3).......................................................................... 25 

Figura II. 13 Polipropileno – PP (5). Mero: ........................................................................... 26 

Figura II. 14 Poliestireno – PS (6). ....................................................................................... 26 

Figura II. 15 Outros (7)......................................................................................................... 27 

Figura II. 16 Exemplo de função de separação: o geossintético impede a mistura entre a 

brita do aterro e o solo fino natural (KOERNER, 1998). ............................................... 28 

Figura II. 17 Resultados de ensaios triaxiais em areia densa sob tensão confinante de 210 

kPa em amostras sem e com reforços (KOERNER, 1998)........................................... 29 

Figura II. 18 Modelos moleculares dos polímeros polietileno (PE), polipropileno (PP) e 

poliéster (PETP) - Den Hoedt (1986)............................................................................ 31 

Figura II. 19 Divisão da massa de solo reforçado em duas zonas (BECKER, 2006). ........... 32 

Figura II. 20 Instabilidade externa de muros de solo reforçado: (a) tombamento, (b) 

deslizamento e (c) capacidade de carga insuficiente (KOENER, 1998). ...................... 34 

Figura II. 21 Resistência à tração a longo prazo, curva isócrona (PALMEIRA, 1999). ......... 36 



 
 

ix 

Figura II. 22 Modelo esquemático da composição do RSU semelhante a solos reforçados - 

JESSBERGER et al. (1995), KÖNIG & JESSBERGER (1997) apud FUCALE (2005)..37 

Figura II. 23 Comportamento dos RSU – Modelo de interação entre as forças de atrito e 

tração (KÖLSCH, 1993, 1995, 1996)............................................................................ 38 

Figura II. 24 Comportamento dos RSU – Aumento da resistência ao cisalhamento total 

devido às forças de tração (KÖLSCH, 1993, 1995, 1996). ........................................... 38 

Figura II. 25 Modelo de resistência mecânica dos RSU (KÖLSCH, 1993, 1995, 1996)........ 40 

Figura II. 26 Curva tensão x deformação para RSU (KÖLSCH, 1993). ................................ 40 

Figura II. 27 Equipamento para ensaio de tração - Kölsch (1996) apud Motta (2011). ......... 41 

Figura II. 28 Ângulo de atrito e coesão versus deformação axial para diferentes idades do 

RSU (KOCKEL, 1995; JESSBERGER et al., 1995 e KÖNIG & JESSBERGER, 1997).43 

Figura II. 29 Variação do ângulo de atrito e coesão ao longo de diferentes níveis de 

deslocamento horizontal – Matriz composta com 8% de reforço – Resíduos sólidos 

velhos (FUCALE, 2005). .............................................................................................. 43 

Figura III. 1 (a) Polietileno de Alta Densidade (b) Polietileno de Baixa Densidade. .............. 47 

Figura III. 2 (1) Peneiras empilhadas da menor abertura para a maior; (2) Material retido na 

peneira; (3) e (4) Processo de peneiramento; (5) Pesagem do material retido nas 

peneiras e (6) Finalizando o ensaio. ............................................................................ 49 

Figura III. 3 (1) Instrumentos utilizados no ensaio; (2) Pesagem do material a ser ensaiado; 

(3) Água destilada + amostra de areia; (4) e (5) Bomba à vácuo utilizada e (6) 

Finalizando o ensaio. ................................................................................................... 50 

Figura III. 4 (1) Colocação da amostra por queda livre no cilindro; (2) Conjunto de amostra + 

cilindro pronto para pesar e (3) Colocação da amostra por vibração............................ 51 

Figura III. 5 Balança analítica............................................................................................... 51 

Figura III. 6 Equipamento para medição da espessura das amostras dos polímeros: 

Deflectômetro. (a) PEAD (b) PEBD.............................................................................. 52 

Figura III. 7 Equipamento para ensaio de tração: Máquina universal, marca EMIC, modelo 

DL-500MF. ................................................................................................................... 53 

Figura III. 8 Corpo de prova de PEAD afixado nas garras da máquina Universal................. 54 

Figura III. 9 Corpo de prova de PEBD afixado nas garras da máquina Universal................. 54 

Figura III. 10 Dimensões das amostras de (1) PEBD e (2) PEAD: 75 mm de comprimento por 

25 mm de largura. ........................................................................................................ 55 

Figura III. 11 Processo adotado para obtenção das amostras com dimensões de 5cm de 

comprimento por 1cm de largura.................................................................................. 57 

Figura III. 12 Amostras de areia e plásticos após ensaiadas para: (1) 1% de PEAD; (2) 2% 

de PEAD; (3) 3% de PEAD; (4) 4% de PEAD; (5) 5% de PEAD e (6) 6% de PEAD.....58 



 
 

x 

Figura III. 13 Amostras de areia e plásticos após ensaiadas para: (1) 1% de PEBD; (2) 2% 

de PEBD; (3) 3% de PEBD e (4) 4% de PEBD. ........................................................... 58 

Figura III. 14 Processo de moldagem da amostra na caixa cisalhante................................. 59 

Figura III. 15 Equipamento para ensaio de cisalhamento direto: Prensa de cisalhamento 

direto produzida por Ronald Top S/A de diferentes ângulos......................................... 60 

Figura IV. 1 Curva granulométrica da matriz básica ............................................................ 63 

Figura IV. 2 (a) Tensão de tração versus deslocamento relativo (b) Força versus 

deslocamento relativo. ................................................................................................. 65 

Figura IV. 3 (1) Corpos de prova de PEAD (2) Corpos de prova de PEBD. ......................... 66 

Figura IV. 4 (a) Tensão cisalhante versus deslocamento relativo (b) Deslocamento vertical 

versus deslocamento relativo – 100% de Areia............................................................ 67 

Figura IV. 5 Tensão cisalhante versus tensão normal – 100% areia. ................................... 68 

Figura IV. 6 (a) Tensão cisalhante versus deslocamento relativo (b) Deslocamento vertical 

versus deslocamento relativo – Areia + 1% PEAD. ...................................................... 68 

Figura IV. 7 (a) Envoltórias de resistência para diferentes níveis de deslocamento relativo 

horizontal – Areia + 1% de PEAD (b) Verificação da resistência bi-linear das 

envoltórias.................................................................................................................... 69 

Figura IV. 8 Variação do ângulo de atrito e coesão ao longo de diferentes níveis de 

deslocamento horizontal – 1% de PEAD...................................................................... 70 

Figura IV. 9 (a) Tensão cisalhante versus deslocamento relativo (b) Deslocamento vertical 

versus deslocamento relativo – Areia + 2% PEAD. ...................................................... 71 

Figura IV. 10 (a) Envoltórias de resistência para diferentes níveis de deslocamento relativo 

horizontal – Areia + 2% de PEAD (b) Verificação da resistência bi-linear das 

envoltórias.................................................................................................................... 72 

Figura IV. 11 Variação do ângulo de atrito e coesão ao longo de diferentes níveis de 

deslocamento horizontal – Areia + 2% de PEAD.......................................................... 72 

Figura IV. 12 (a) Tensão cisalhante versus deslocamento relativo (b) Deslocamento vertical 

versus deslocamento relativo – Areia + 3% PEAD. ...................................................... 74 

Figura IV. 13 (a) Envoltórias de resistência para diferentes níveis de deslocamento relativo 

horizontal – Areia + 3% de PEAD (b) Verificação da resistência bi-linear das 

envoltórias.................................................................................................................... 75 

Figura IV. 14 Variação do ângulo de atrito e coesão ao longo de diferentes níveis de 

deslocamento horizontal – Areia + 3% de PEAD.......................................................... 75 

Figura IV. 15 (a) Tensão cisalhante versus deslocamento relativo (b) Deslocamento vertical 

versus deslocamento relativo – Areia + 4% PEAD. ...................................................... 77 



 
 

xi 

Figura IV. 16 (a) Envoltórias de resistência para diferentes níveis de deslocamento relativo 

horizontal – 4% de PEAD (b) Verificação da resistência bi-linear das envoltórias. ....... 77 

Figura IV. 17 Variação do ângulo de atrito e coesão ao longo de diferentes níveis de 

deslocamento horizontal – Areia + 4% de PEAD.......................................................... 78 

Figura IV. 18 (a) Tensão cisalhante versus deslocamento relativo (b) Deslocamento vertical 

versus deslocamento relativo – Areia + 5% PEAD. ...................................................... 79 

Figura IV. 19 (a) Envoltórias de resistência para diferentes níveis de deslocamento relativo 

horizontal – Areia + 5% de PEAD (b) Verificação da resistência bi-linear das 

envoltórias.................................................................................................................... 80 

Figura IV. 20 Variação do ângulo de atrito e coesão ao longo de diferentes níveis de 

deslocamento horizontal – Areia + 5% de PEAD.......................................................... 81 

Figura IV. 21 (a) Tensão cisalhante versus deslocamento relativo (b) Deslocamento vertical 

versus deslocamento relativo – Areia + 6% PEAD. ...................................................... 82 

Figura IV. 22 (a) Envoltórias de resistência para diferentes níveis de deslocamento relativo 

horizontal – Areia + 6% de PEAD (b) Verificação da resistência bi-linear das 

envoltórias.................................................................................................................... 83 

Figura IV. 23 Variação do ângulo de atrito e coesão ao longo de diferentes níveis de 

deslocamento horizontal – Areia + 6% de PEAD.......................................................... 83 

Figura IV. 24 (a) Tensão cisalhante versus deslocamento relativo (b) Deslocamento vertical 

versus deslocamento relativo – Areia + 1% PEBD. ...................................................... 85 

Figura IV. 25 (a) Envoltórias de resistência para diferentes níveis de deslocamento relativo 

horizontal – Areia + 1% de PEBD (b) Verificação da resistência bi-linear das 

envoltórias.................................................................................................................... 85 

Figura IV. 26 Variação do ângulo de atrito e coesão ao longo de diferentes níveis de 

deslocamento horizontal – Areia + 1% de PEBD.......................................................... 86 

Figura IV. 27 Volume de (a) 1% de PEAD e (b) 4% de PEBD.............................................. 87 

Figura IV. 28 (a) Tensão cisalhante versus deslocamento relativo (b) Deslocamento vertical 

versus deslocamento relativo – Areia + 2% PEBD. ...................................................... 88 

Figura IV. 29 Envoltórias de resistência para diferentes níveis de deslocamento relativo 

horizontal – Areia + 2% de PEBD (b) Verificação da resistência bi-linear das 

envoltórias.................................................................................................................... 89 

Figura IV. 30 Variação do ângulo de atrito e coesão ao longo de diferentes níveis de 

deslocamento horizontal – Areia + 2% de PEBD.......................................................... 90 

Figura IV. 31 (a) Tensão cisalhante versus deslocamento relativo (b) Deslocamento vertical 

versus deslocamento relativo – Areia + 3% PEBD. ...................................................... 91 



 
 

xii 

Figura IV. 32 Envoltórias de resistência para diferentes níveis de deslocamento relativo 

horizontal – Areia + 3% de PEBD (b) Verificação da resistência bi-linear das 

envoltórias.................................................................................................................... 92 

Figura IV. 33 Variação do ângulo de atrito e coesão ao longo de diferentes níveis de 

deslocamento horizontal – Areia + 3% de PEBD.......................................................... 92 

Figura IV. 34 (a) Tensão cisalhante versus deslocamento relativo (b) Deslocamento vertical 

versus deslocamento relativo – Areia + 4% PEBD. ...................................................... 93 

Figura IV. 35 Envoltórias de resistência para diferentes níveis de deslocamento relativo 

horizontal – Areia + 4% de PEBD (b) Verificação da resistência bi-linear das 

envoltórias.................................................................................................................... 94 

Figura IV. 36 Variação do ângulo de atrito e coesão ao longo de diferentes níveis de 

deslocamento horizontal – Areia + 4% de PEBD.......................................................... 95 

Figura IV. 37 Envoltórias de resistência para diferentes percentuais de polietileno – 4,5% de 

deslocamento relativo horizontal. ................................................................................. 96 

Figura IV. 38 Envoltórias de resistência para diferentes percentuais de polietileno – 9% de 

deslocamento relativo horizontal. ................................................................................. 96 

Figura IV. 39 Envoltórias de resistência para diferentes percentuais de polietileno – 14% de 

deslocamento relativo horizontal. ................................................................................. 96 

Figura IV. 40 Envoltórias de resistência para diferentes percentuais de polietileno – 18% de 

deslocamento relativo horizontal. ................................................................................. 96 

Figura IV. 41 Coesão fictícia de um solo reforçado (SALAS, 1984). .................................... 98 

Figura IV. 42 Tensão cisalhante x Deslocamento relativo horizontal (a) 100% Areia e PEAD 

(b) 100% e PEBD – Para Tensão Normal de 25 KPa................................................... 99 

Figura IV. 43 Tensão cisalhante x Deslocamento relativo horizontal (a) 100% Areia e PEAD 

(b) 100% e PEBD – Para Tensão Normal de 200 KPa. ................................................ 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiii 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela II. 1 Diâmetros equivalentes dos componentes do RSU, TCHOBANOGLOUS et al. 

(1993). ......................................................................................................................... 10 

Tabela II. 2 Composição  Gravimétrica Percentual dos RSU de alguns países (MOTTA, 

2011)............................................................................................................................ 15 

Tabela II. 3 Composição Gravimétrica dos RSU por Região de Desenvolvimento do Estado 

de Pernambuco (SEMAS,2012). .................................................................................. 16 

Tabela II. 4 Média das massas e volumes (não compactado) e o erro calculado das dez 

amostras realizadas no Aterro de Indaiatuba-SP (MANCINI et al., 2007)..................... 20 

Tabela II. 5 Propriedades dos PEAD e PEBD...................................................................... 23 

Tabela II. 6 Resumo das propriedades mecânicas e durabilidade dos polímeros 

(LOPEZ,1997).............................................................................................................. 31 

Tabela II. 7 Alguns métodos para análise da estabilidade de solos reforçados por equilíbrio 

limite (ABRAMENTO, 2002). ........................................................................................ 34 

Tabela II. 8 Fatores de redução considerando a fluência (KOERNER, 1998). ..................... 35 

Tabela II. 9 Revisão de métodos para a determinação de parâmetros de resistência de RSU 

(DIXON & JONES, 2005). ............................................................................................ 42 

Tabela III. 1 Programa de investigação geotécnica.............................................................. 46 

Tabela III. 2 Percentuais de polímeros nas amostras ensaiadas. ........................................ 61 

Tabela IV. 1 Peso específico dos grãos. .............................................................................. 62 

Tabela IV. 2 Resultado do ensaio de densidade máxima e mínima. .................................... 63 

Tabela IV. 3 Resumo dos resultados de caracterização física da areia granular.................. 64 

Tabela IV. 4 Valores das densidades de PEAD e PEBD...................................................... 64 

Tabela IV. 5 Valores das tensões e forças para respectivos deslocamentos relativos. ........ 66 

Tabela IV. 6 Valores das tensões cisalhantes para diferentes níveis de deslocamento 

relativo horizontal para as tensões normais aplicadas – 1% de PEAD. ........................ 70 

Tabela IV. 7 Parâmetros de resistência: coesão e ângulo de atrito para diferentes níveis de 

deslocamento relativo horizontal – 1% de PEAD.......................................................... 70 

Tabela IV. 8 Valores das tensões cisalhantes para diferentes níveis de deslocamento 

relativo horizontal para as tensões normais aplicadas – Areia + 2% de PEAD............. 72 

Tabela IV. 9 Parâmetros de resistência: coesão e ângulo de atrito para diferentes níveis de 

deslocamento relativo horizontal – Areia + 2% de PEAD. ............................................ 73 

Tabela IV. 10 Valores das tensões cisalhantes para diferentes níveis de deslocamento 

relativo horizontal para as tensões normais aplicadas – Areia + 3% de PEAD............. 75 



 
 

xiv 

Tabela IV. 11 Parâmetros de resistência: coesão e ângulo de atrito para diferentes níveis de 

deslocamento relativo horizontal – Areia + 3% de PEAD. ............................................ 76 

Tabela IV. 12 Valores das tensões cisalhantes para diferentes níveis de deslocamento 

relativo horizontal para as tensões normais aplicadas – 4% de PEAD. ........................ 78 

Tabela IV. 13 Parâmetros de resistência: coesão e ângulo de atrito para diferentes níveis de 

deslocamento relativo horizontal – Areia + 4% de PEAD. ............................................ 79 

Tabela IV. 14 Valores das tensões cisalhantes para diferentes níveis de deslocamento 

relativo horizontal para as tensões normais aplicadas – Areia + 5% de PEAD............. 80 

Tabela IV. 15 Parâmetros de resistência: coesão e ângulo de atrito para diferentes níveis de 

deslocamento relativo horizontal – Areia + 5% de PEAD. ............................................ 81 

Tabela IV. 16 Valores das tensões cisalhantes para diferentes níveis de deslocamento 

relativo horizontal para as tensões normais aplicadas – Areia + 6% de PEAD............. 83 

Tabela IV. 17 Parâmetros de resistência: coesão e ângulo de atrito para diferentes níveis de 

deslocamento relativo horizontal – Areia + 6% de PEAD. ............................................ 84 

Tabela IV. 18 Valores das tensões cisalhantes para diferentes níveis de deslocamento 

relativo horizontal para as tensões normais aplicadas – Areia + 1% de PEBD............. 86 

Tabela IV. 19 Parâmetros de resistência: coesão e ângulo de atrito para diferentes níveis de 

deslocamento relativo horizontal – Areia + 1% de PEBD. ............................................ 87 

Tabela IV. 20 Valores das tensões cisalhantes para diferentes níveis de deslocamento 

relativo horizontal para as tensões normais aplicadas – Areia + 2% de PEBD............. 89 

Tabela IV. 21 Parâmetros de resistência: coesão e ângulo de atrito para diferentes níveis de 

deslocamento relativo horizontal – Areia + 2% de PEBD. ............................................ 90 

Tabela IV. 22 Valores das tensões cisalhantes para diferentes níveis de deslocamento 

relativo horizontal para as tensões normais aplicadas – Areia + 3% de PEBD............. 92 

Tabela IV. 23 Parâmetros de resistência: coesão e ângulo de atrito para diferentes níveis de 

deslocamento relativo horizontal – Areia + 3% de PEBD. ............................................ 93 

Tabela IV. 24 Valores das tensões cisalhantes para diferentes níveis de deslocamento 

relativo horizontal para as tensões normais aplicadas – Areia + 4% de PEBD............. 94 

Tabela IV. 25 Parâmetros de resistência: coesão e ângulo de atrito para diferentes níveis de 

deslocamento relativo horizontal – Areia + 4% de PEBD. ............................................ 95 

Tabela IV. 26 Parâmetros de resistência: coesão e ângulo de atrito para diferentes 

percentuais de PEAD – a 4,5; 9; 14 e 18% de deslocamento relativo horizontal. ......... 97 

Tabela IV. 27 Parâmetros de resistência: coesão e ângulo de atrito para diferentes 

percentuais de PEBD – a 4,5; 9; 14 e 18% de deslocamento relativo horizontal. ......... 97 

 

 



 
 

1 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUÇÃO 

 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Nos últimos anos, a legislação brasileira vem se tornando mais severa, com isto alguns 

assuntos vem gerando grande polêmica na sociedade. Um dos temas abordados é sobre a 

proibição do uso das sacolas plásticas em supermercados. Este assunto tomou força em 

março de 2011, quando entrou em vigor a lei nº 9.529/08, que “Dispõe sobre a substituição 

do uso de saco plástico de lixo e de sacola plástica por saco de lixo ecológico e sacola 

ecológica, e dá outras providências” em Belo Horizonte – MG; e em maio do mesmo ano foi 

sancionada a lei nº 15.374 que “Dispõe sobre a proibição da distribuição gratuita ou venda 

de sacolas plásticas a consumidores em todos os estabelecimentos comerciais do Município 

de São Paulo, e dá outras providências” para a cidade de São Paulo – SP, que passou a 

valer em janeiro de 2012. 

 

A polêmica sobre a proibição das sacolas plásticas em supermercados para redução das 

fontes poluidoras do meio ambiente é tratada por muitos como enganação. Nagle (2013) 

ironiza o assunto questionando se os sacos plásticos de embalagens de produtos utilizados 

no dia a dia, como açúcar, sal, farinha de trigo, feijão e arroz dentre outros, não poluem o 

meio ambiente ou se o único saco plástico que polui é a sacola plástica que você recebe 

dos supermercados. O assunto é lançado pela jornalista para reflexão (Figura I.1). 

 

 
Figura I.1. Polêmica sobre a proibição das sacolas de supermercado (FARIA, 2012) 
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É possível encontrar iniciativas que coíbem o uso de sacolas plásticas há pelo menos uma 

década em vários lugares do mundo. Em alguns casos, para reduzir o consumo das 

embalagens de polietileno, os governos locais resolveram cobrar uma taxa do consumidor 

que quiser usar o modelo tradicional. 

 

Barbosa (2012) apresenta experiências de alguns países e cidades que restringiram a 

distribuição dos polêmicos saquinhos de polietileno no comércio. Na Alemanha, as sacolas 

são pagas pelo consumidor e o uso de sacolas reutilizáveis no supermercado já virou hábito. 

A cobrança pelas sacolas foi adotada na Irlanda (2002), em algumas cidades dos EUA (São 

Francisco, 2007; Washington D.C., 2010 e Los Angeles, a partir de 2014), e está em análise 

no Reino Unido. A Itália tornou-se o primeiro país da Europa a banir as sacolas de 

polietileno, que começou a valer em janeiro de 2011. Alguns países e cidades têm leis que 

proíbem o uso dos plásticos, tais como Bangladesh (2002), África do Sul (2003), Ruanda 

(2008), China (2008), Índia (2010), Cidade do México (2010), e as multas para os infratores 

são altas, inclusive com prisão em alguns casos. Na Austrália e Nova Zelândia, apesar de 

não vigorar nenhuma lei proibitiva de abrangência nacional, em muitas regiões, os 

supermercados resolveram se unir para estimular o uso de sacolas alternativas às 

embalagens plásticas. Quem quiser levar suas compras numa sacola plástica tradicional 

terá que pagar uma taxa. 

 

A decisão de retirar ou não as sacolas dos supermercados do Brasil ainda não está definida, 

mas segundo Faria (2012), o movimento vem ganhando corpo mundialmente e está em 

consonância ao Plano de Ação para Produção e Consumo Sustentáveis (PPCS) do Governo 

Federal, assim como, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que entrará em vigor em 

2014, e orientação e esforços do Ministério do Meio Ambiente e do Governo do Estado de 

São Paulo, de reduzir as fontes poluidoras do meio ambiente. 

 

Dentre os fatores que induziram à criação destas leis, destaca-se problemas de destinação 

inadequada que pode ocasionar enchentes devido ao entupimento de galerias de drenagem 

pelos plásticos e que pode trazer prejuízos à fauna devido à presença de sacolas nos rios e 

mares. Outros argumentos estão relacionados à produção do polietileno que, como 

subproduto do petróleo, é uma das causas do aquecimento global e, finalmente, com 

relação à imensa geração de resíduos sólidos urbanos. Segundo Cintra (2011), estima-se 

que na cidade de São Paulo sejam utilizadas mais de 600 milhões de sacolas descartáveis 

por mês. 

 



 
 

3 

O principal destino final destas sacolas plásticas é em aterro de Resíduos Sólidos Urbanos – 

RSU. De acordo com Jucá (2012), os plásticos chegam a ocupar 50% em volume dos 

materiais presentes em um aterro de resíduos sólidos urbanos – RSU ao longo do tempo. A 

disposição final e o tratamento destes resíduos em aterros sanitários são assuntos bastante 

expressivos devido à grande preocupação na conservação do meio ambiente. Os danos 

causados pela decomposição dos elementos que compõem os resíduos, quando não 

tratados adequadamente, podem ser nocivos ao meio ambiente e consequentemente ao ser 

humano. 

 

A alteração do comportamento mecânico dos aterros sanitários devido à redução da 

quantidade de plásticos aterrada foi uma questão que despertou interesse no tocante ao 

tema da proibição do uso das sacolas, uma vez que os plásticos, como elementos fibrosos 

constituintes dos RSU, exercem um efeito de reforço na resistência ao cisalhamento a partir 

da sua resistência à tração. Desta forma, para se avaliar mudanças neste comportamento, é 

preciso investigar o desempenho dos tipos plásticos que deixarão de ser enviados e os que 

continuarão a serem enviados para os aterros. 

 

No Brasil, o comportamento mecânico de aterros de RSU vem sendo tratado segundo os 

métodos clássicos da mecânica dos solos. Tal fato se dá porque a literatura é escassa neste 

assunto, sendo necessário, muitas vezes, buscar parâmetros oriundos da literatura 

internacional, que na maioria dos casos refere-se a resíduos de composição completamente 

diferente e condições climáticas bastante distintas. 

 

Sabe-se que os RSU têm uma composição bastante heterogênea em tamanho, forma e tipo 

dos seus componentes. Assim, para analisar seu comportamento mecânico, esta 

composição é comumente dividida em duas matrizes: básica (componentes não fibrosos) e 

reforço (plástico, têxteis, entre outros). Enquanto a primeira é responsável 

predominantemente pela resistência à compressão, a segunda é principalmente responsável 

pela tração (JESSBERGER et al., 1995). 

 

A motivação desta pesquisa foram as leis que proíbem o uso das sacolas plásticas em 

supermercados de Belo Horizonte – MG e da cidade de São Paulo – SP. 

 

Este projeto de pesquisa dá continuidade aos trabalhos do Grupo de Resíduos Sólidos – 

GRS da UFPE. Considerando aspectos de composição, este trabalho busca compreender 

melhor o comportamento mecânico dos RSU a partir de um estudo mais aprofundado dos 
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principais tipos de plásticos (Polietileno) que compõem os resíduos dos aterros sanitários da 

Região Metropolitana do Recife – RMR. 

 
1.2. JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

 
Tendo em vista toda a polêmica gerada em determinadas cidades do nosso país sobre o 

uso ou não das sacolas plásticas, esta pesquisa tem como justificativa estudar a influência 

do plástico, um dos principais elementos fibrosos dos RSU na resistência do conjunto matriz 

básica + matriz reforço, pois se sabe que tal conjunto tem uma fração que exerce resistência 

à tração (matriz reforço) e outra à compressão (matriz básica). 

 

Estudando esse comportamento, pode-se avaliar melhor o que a retirada das sacolas 

plásticas do mercado brasileiro acarretará à estrutura dos aterros sanitários. 

 
1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GERAL 
 

Em termos gerais, o objetivo deste trabalho é avaliar o efeito de reforço dos plásticos na 

resistência ao cisalhamento dos resíduos sólidos urbanos. 

 

1.3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

O objetivo específico desta pesquisa é: 

 

• Analisar a composição dos RSU para escolher um material adequado para utilizar 

como matriz básica do conjunto que irá simular o RSU nos ensaios; 

• Estudar as propriedades físicas do material a ser utilizado como matriz básica para 

verificar a possibilidade do seu uso; 

• Estudar as propriedades dos plásticos, como elementos fibrosos constituintes dos 

RSU;  

• Estimar os parâmetros de resistência ao cisalhamento para diferentes percentuais de 

plásticos nos RSU. 
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1.4. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Para que os objetivos supramencionados fossem cumpridos, foi adotada a seguinte 

metodologia: 

 

I. Revisão bibliográfica sobre o atual estado de conhecimento dos temas envolvidos; 

II. Coleta e preparação de amostras simulando os RSU; 

III. Caracterização das amostras para classificar e quantificar os materiais constituintes; 

IV. Realização de ensaios de tração dos principais elementos fibrosos dos RSU, os 

termoplásticos PEAD e PEBD, para avaliação de parâmetros de resistência dos RSU; 

V. Realização de ensaios de cisalhamento direto para avaliação de parâmetros de 

resistência dos RSU; 

VI. Apresentação e análise dos resultados. 

 

1.5. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A dissertação é dividida em cinco capítulos. Além deste, apresentam-se: 

 

CAPÍTULO II – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A revisão bibliográfica está dividida em duas partes. A primeira, sobre as propriedades 

físicas dos RSU, abordando-se peso específico, granulometria, compactação e composição, 

dando ênfase aos plásticos. Na segunda parte, foi feita uma análise da influência dos 

plásticos na resistência dos resíduos sólidos urbanos aterrados com destaque à estrutura de 

solo reforçado e a resistência ao cisalhamento dos RSU propriamente dita. 

 

CAPÍTULO III – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Apresenta-se os materiais utilizados e justificativas de suas escolhas. Também neste 

capítulo são descritos todos os ensaios realizados nesta pesquisa. 

 

CAPÍTULO IV – RESULTADOS 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados dos ensaios. Na análise dos resultados dos 

parâmetros de resistência obtidos nos ensaios de cisalhamento direto, é avaliada a 

influência das fibras na resistência ao cisalhamento das amostras de RSU. O mesmo foi 
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feito em relação aos ensaios de tração dos plásticos. Já os demais ensaios foram de 

caracterização do material base para realização do ensaio de resistência ao cisalhamento. 

 

CAPÍTULO V – CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

Apresenta-se o resumo das principais conclusões desta dissertação e sugestões de 

investigações para desenvolvimento de futuras pesquisas. 
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CAPÍTULO II 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. PROPRIEDADES FÍSICAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

2.1.1. INTRODUÇÃO 
 

De acordo com Tchobanoglous et al. (1993), os resíduos sólidos urbanos – RSU são 

aqueles gerados pela comunidade, com exceção de resíduos industriais, de mineração e 

agrícolas. Estão incluídos os resíduos de origem doméstica e os resíduos procedentes de 

comércio, escritório, serviços, limpeza de vias públicas, mercados, feiras e festejos, bem 

como móveis, materiais e eletrodomésticos inutilizados. Esses resíduos, usualmente 

conhecidos como lixo, vêm se tornando um dos maiores problemas para a sociedade atual. 

 

Os aterros sanitários têm como finalidade dispor os RSU, buscando reduzir o seu volume e 

confiná-los numa menor área possível, prolongando assim a sua vida útil ao máximo, para 

futuramente fazer uso desta mesma área. 

 

Diante disso, é necessário aplicar princípios da engenharia geotécnica, tais como a 

compressão, compactação, drenagem de líquidos e gases e resistência ao cisalhamento, 

sendo necessário para tanto um conhecimento das propriedades físicas e mecânicas dos 

RSU. Atualmente, apesar de haver modelos conceituais mais específicos para RSU, ainda 

utiliza-se muito os conceitos básicos da mecânica dos solos para obtenção dos parâmetros 

dos RSU. 

 

As propriedades físicas mais relevantes para obtenção dos parâmetros são a composição 

(gravimétrica e volumétrica), o peso específico, o teor de umidade, a capacidade de campo, 

a granulometria e a temperatura.  

 

Neste capitulo são abordadas apenas as propriedades físicas de maior interesse para esta 

dissertação. 
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2.1.2. PESO ESPECÍFICO  
 

O peso especifico do RSU é influenciado por uma série de fatores, dentre os quais destaca-

se a sua composição, a distribuição granulométrica, o grau de saturação, o grau de 

compactação, a idade do resíduo e a sua profundidade em que estiver aterrado. Como o 

RSU é um material bastante heterogêneo, a determinação do seu peso especifico não é 

fácil, pois depende de cada componente do mesmo. Outra dificuldade para sua 

determinação é a obtenção de coletas representativas. 

 

Tal propriedade física é de grande importância, não só para a elaboração e o gerenciamento 

de aterros sanitários, mas também porque ela pode influenciar o processo de degradação 

da matéria orgânica. 

 

A maioria dos dados encontrados na literatura refere-se ao peso especifico aparente úmido, 

visto que a gestão de RSU é baseada basicamente na massa dos resíduos que será 

depositada e no volume que ocupará no aterro. Logo, tem-se que o peso especifico se dá 

pela Equação II.1. 

 

γ
seco =

Peso Seco

VolumeTotal
  γ seco =

γ
úmido

1 +  h%
  � γúmido =

Peso Total

VolumeTotal
                                        (II.1) 

 

Segundo Kavazanjian et. al. (1995), o peso especifico in situ médio varia tipicamente entre 

8,6 a 10,2 kN/m3 e, geralmente, aumenta com a profundidade. Em profundidades superiores 

entre 40 a 45 m, contudo, tem-se um pequeno aumento. Este fato pode ser melhor 

observado na Figura II.1, conforme Calle (2007). Esta diferença entre resultados pode ser 

explicada pelos fatores citados que influenciam o peso específico. 

 

Alcântara (2207) apresenta valores encontrados na literatura variando numa faixa que vai de 

1,1 kN/m3 para resíduos soltos sem nenhuma compactação, até 17 kN/m3 para resíduos 

bem compactados. Já Motta (2011) apresenta faixa de 2,2 kN/m3 para RSU não 

compactados, até 17 kN/m3, para RSU com alto grau de compactação. 
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Figura II. 1 Perfis de massa específica de RSU (CALLE, 2007). 
 

2.1.3. GRANULOMETRIA 
  

O conhecimento da dimensão e distribuição das partículas do resíduo sólido urbano é 

necessário para um melhor gerenciamento de aterro (coleta, transporte, recuperação de 

materiais e disposição final). Além disso, gera uma influência no processo de degradação da 

matéria orgânica. 

 

Alcântara (2007) verificou que, quanto menor o tamanho das partículas dos resíduos 

sólidos, maior a área superficial específica e maior o contato entre os microrganismos e o 

substrato, o que pode acelerar a biodegradação. Contudo, em condições anaeróbias a 

redução da granulometria pode ter efeito contrário, pois tal redução pode aumentar a taxa 

de hidrólise, resultando em grande acumulação de ácidos orgânicos, baixando muito o pH, o 

que inibe a metanogênese. 

 

A determinação do tamanho das partículas é bastante limitada, dada a grande 

heterogeneidade e variedade dos resíduos.  

 

O tamanho dos materiais que compõem o RSU, segundo Tchobanoglous et al. (1993), pode 

ser determinado correlacionando os componentes individuais do resíduo a diâmetros 

equivalentes, como é possível observar na Tabela II.1. 
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Outra forma de determinar o tamanho dos componentes do RSU é através da construção da 

curva granulométrica a partir do ensaio de peneiramento, utilizado tradicionalmente na 

mecânica dos solos, conforme a NBR 7181 (ABNT, 1984c). 

 

Tabela II. 1 Diâmetros equivalentes dos componentes do RSU, TCHOBANOGLOUS et al. (1993). 

 

 

Na literatura encontra-se com frequência referências à existência de uma tendência da 

fração mais fina do RSU aumentar com o crescimento da idade do lixo, como resultado da 

biodegradação da matéria orgânica. 

 

2.1.4. COMPACTAÇÃO 
 

A compactação do RSU possibilita um melhor acondicionamento de resíduos por unidade de 

volume, aumentando a vida útil do aterro sanitário, pois este processo leva à redução do 

índice de vazios, o que irá proporcionar um acréscimo na resistência e uma diminuição na 

deformação da massa de resíduos. Os ensaios de compactação para RSU são os mesmos 

realizados para a mecânica dos solos, onde se utiliza a NBR 7182 (ABNT, 1986b). 
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Gabr & Valero (1995) realizaram ensaios de compactação de RSU com idade entre 15 e 30 

anos, utilizando energia normal. Obtiveram peso específico aparente seco máximo de 9,3 

kN/m3 para uma umidade ótima de 31%. 

 

Estudos realizados por Fucale (2005) mostram que foram obtidos valores entre 8,6 a 13,8 

kN/m3 para peso específico aparente seco máximo e umidades ótimas de 20,5 a 36,5%, 

respectivamente, para amostras com diferentes composições em aterros da Alemanha. Nos 

resultados, observa-se que para amostras com composição que inclui a componente de 

reforço dos materiais fibrosos, apresenta-se um peso específico aparente seco mais baixo. 

Esta redução deve-se à resistência de compactação de materiais fibrosos e ao fato de que 

estes possuem peso específico mais baixo do que os materiais granulares dos resíduos. 

Este fato também foi observado por Alcântara (2007) ao realizar ensaios de compactação 

para diferentes teores de plástico em suas amostras. 

 

Quanto à relação entre a compactação e o processo de degradação de resíduos sólidos, 

sabe-se que densidades muito elevadas tendem a inibir o processo, devido à dificuldade de 

penetração da água. 

 

Segundo Catapreta (2008), a compactação de boa qualidade em aterros sanitários traz uma 

série de efeitos positivos, como o aumento de sua vida útil, a redução da migração 

descontrolada de gases e líquidos lixiviados, a diminuição da vazão de líquidos lixiviados, o 

aumento da estabilidade do maciço de resíduos, a possibilidade de tráfego imediato de 

veículos sobre o maciço e melhorias no aspecto estético da massa de resíduos aterrada. 

 

2.1.5. COMPOSIÇÃO 
 

Os resíduos sólidos urbanos são meios multifásicos, constituídos pelas fases sólida, líquida 

e gasosa. Num primeiro instante, existe uma predominância da fase sólida (os resíduos), 

com o decorrer do tempo, surge à fase líquida (chorume) e gasosa (gás metano e outros) 

devido ao processo de biodegradação, ou seja, a decomposição dos resíduos. A fase sólida 

é bastante heterogênea e se arranja formando uma estrutura. Sendo assim, o conhecimento 

das interações existentes entre as fases e suas alterações com o tempo, é essencial para 

compreensão do comportamento dos maciços de RSU (CARVALHO, 1999). 
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Segundo Grisolia et al. (1995), a fase sólida dos RSU pode ser dividida em três grupos, 

razão pela qual ele propõe uma classificação dos RSU através de um diagrama triangular, 

ilustrado na Figura II.2. 

 

 
Figura II. 2 Diagrama triangular para classificação dos RSU (GRISOLIA et al., 1995). 
 

As classes apresentadas por Grisolia et al. (1995) são: 

 

• Materiais Inertes: apresentam comportamento mecânico semelhante a um solo granular 

muito heterogêneo de granulometria grosseira, os quais desenvolvem forças de atrito entre 

partículas. Exemplos deste grupo são os vidros, cerâmicas, solos, metais, cinzas, restos de 

construção. 

 

• Materiais Altamente Deformáveis: fazem parte deste grupo materiais como tecidos, 

plásticos, e borrachas. Estes materiais estão sujeitos a grandes deformações quando 

submetidos a pequenas tensões, além da possibilidade de deformações a longo prazo, 

deformações de natureza viscosa, pois estes materiais também têm a capacidade de 

absorver ou incorporar fluidos no interior de sua estrutura. 

 

• Materiais Facilmente Degradáveis (Biodegradáveis): são componentes deste grupo 

materiais orgânicos, como resíduos de poda e alimentares, que sofrem grandes 

transformações físico-químicas num curto espaço de tempo. Junto a isto, vem a produção 

de gases e líquidos. 

 

Segundo Landva & Clark (1990), o Bureau of Solid Waste Management sugere nove 

categorias para caracterização: 
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1. resíduos de poda; 

2. resíduos alimentares; 

3. produtos de papel; 

4. materiais metálicos; 

5. plástico, borracha e couro; 

6. têxteis; 

7. madeira; 

8. vidros e cerâmicas; 

9. cinzas e pedras. 

 

Já a comissão europeia classifica os resíduos sólidos em 12 categorias e 35 subcategorias 

(SWA, 2004). 

 

A composição do RSU é muito variada e depende principalmente de fatores como o clima, 

estações do ano, hábitos e níveis de desenvolvimento econômico, tecnológico e sanitário da 

população em questão. Por isso Tchobanoglous et al. (1993) recomenda cautela ao analisar 

dados antigos. 

  

A composição física é dividida em duas, gravimétrica e volumétrica. 

 

Gravimétrica 

 

A composição gravimétrica consiste na determinação dos percentuais em peso dos seus 

principais componentes, tais como matéria orgânica, metais, papéis, papelão, plásticos, 

vidros, entre outros. O nível de detalhamento da caracterização depende do objetivo do 

trabalho, podendo ser mais relevante a caracterização de um ou mais componentes. 

 

Alcântara (2007) apresenta uma série de metodologias para realização de uma 

caracterização mais detalhada dos RSU encontrados tanto na literatura internacional como 

na nacional. Nenhuma recomendação nacional, contudo, é de caráter oficial. Assim, para 

realizar a caracterização dos resíduos sólidos urbanos do aterro da Muribeca, em Jaboatão 

dos Guararapes-PE, região metropolitana do Recife, atualmente encerrado, adotou o 

esquema apresentado na Figura II.3. 
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Figura II. 3 Esquema para caracterização dos RSU e preenchimento dos lisímetros 
(ALCÂNTARA, 2007). 
 

A título de ilustração, as Tabela II.2 e Tabela II.3 apresentam, respectivamente, as 

composições  gravimétricas dos resíduos de alguns países e das regiões do Estado de 

Pernambuco. 

 

 



 
 

15 

Tabela II. 2 Composição  Gravimétrica Percentual dos RSU de alguns países (MOTTA, 2011). 

PAÍS MATÉRIA 
ORGÂNICA 

PAPEL E 
PAPELÃO 

PLÁSTICO VIDRO METAL TÊXTEIS 
MADEIRA, 

BORRACHA 

E COURO 
OUTROS 

África do 
Sul1 

31 33 7 12 7 - - 10 

Alemanha2 44 18 5 9 3 - - 20 
Austrália3 58 16 20 2 3 - - 1 
Bolívia3 71 2 3 1 1 - 1 21 
Brasil4 52,5 24,5 2,9 1,6 2,3 - - 16,2 
Canadá1 33,9 38,9 4,9 6,5 6,2 - - 9,6 
China3 45 5 1 1 1 - 1 46 
Escócia5 31,9 24,3 11,5 6,6 7,1 5,1 - 17,1 
Espanha1 52 15 6 6 2,5 - - 18,5 
França2 25 31 10 12 6 4 - 12 
Grécia3 59 19 7 2 4 - 4 5 
Holanda2 52 25 8 5 4 2 - 5 
Hong Kong3 15 3 - 10 3 10 7 22 
Índia4 78 2 - - - - - 20 
Itália2 47 23 7 6 3 - - 14 
Japão1 22,2 31,1 15,9 13,8 6,4 - - 10,6 
Kuwait6 50 20,6 12,6 3,3 2,6 4,8 - 6,1 
México4 54,4 20 3,8 8,2 3,2 - - 10,4 
Peru4 51,4 10 3,2 1,3 2,1 - - 32 
Portugal2 60 23 4 3 4 - - 6 
Quênia3 74 12 5 4 3 - - 2 
Reino 
Unido2 

20 35 11 9 7 2 - 16 

Suíça3 28 31 9,5 9 2,5 5 4 11 
Tailândia6 44 25 - 1 1 3 7 19 
Turquia2 19 37 19 9 7 - - 18 
U.S.A.7 11,4 35,7 11,1 5,5 7,9 - - 28,4 
Fonte: 1Otero Del Peral (1992) e Carra & Cossu (1990) apud Palma (1995); 2White et al. (1995); 3Bouazza et al. 
(1996); 4Philippi Jr. (1999) apud D’Almeida & Vilhena (2000); 5SEPA (2004); 6Jasem (2002); 7EPA (2003). 
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Tabela II. 3 Composição Gravimétrica dos RSU por Região de Desenvolvimento do Estado de 

Pernambuco (SEMAS,2012). 

 

 

As Figuras II.4 e II.5 apresentam a composição gravimétrica dos RSU da cidade de Recife - 

PE realizadas por Alcântara (2007) e Motta (2011), respectivamente. 
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(a) 1° Nível de desagregação

Couro e borracha
1,3%

Metais
1,8%

Têxteis 
1,8%

Têxteis sanitários
1,7%

Outros
1,0%

Vidros
3,9%

Plásticos
19,9%

Papel e cartão
23,1%

Materiais
 putrescíveis

45,5%

 

(b)  2°  Nível  de desagregação 

Embalagem  em  vidro 3,2%

Outros  resíduos  em  vidro; 
0,7%

Couro  e  borracha 1,3%

Embalagem  ferrosa  0,8%

Embalagem  não  ferrosa 
0,4%

Outros  ferrosos 0,4%

Outros  não  ferrosos 0,2%

Têxteis 1,8%

Fralda  descartável 1,7%

Outros ; 1,0%

PET  0,9%

PVC  0,6%

Outros  plásticos  e 
embalagens  compostas 

4,0%

PP  4,3%

PEBD  4,1%

PEAD  6,0%

Outros  papeis  e  cartões 
5,3%

Jornal,  folheto,  revista 
14,3%

Embalagem  em  papel  e 
cartão  3,5%

Residuos  de  jardim
podas, folhas, 

ramagens 19,1%

Resíduos 
 alimentares 

26,4%

 
Figura II. 4 Composição gravimétrica dos resíduos do aterro da Muribeca em relação ao peso 
úmido (ALCÂNTARA, 2007).  
 

 

 



 
 

18 

47,0%

9,2%

18,5%

4,4%

6,5%

6,3%
3,4%

0,9%

2,4%
1,3%

Materia orgânica

Papel e cartão

Plástico mole

Plástico duro

Vidro

Couro e borracha

Metal

Têxteis sanitários

Têxteis

Outros

54,9%

11,5%

15,4%

3,4% 3,9%

4,8%

0,9%
5,0%

 

 

Figura II. 5 Composição gravimétrica do RSU do Aterro da Muribeca (a) e do CTR Igarassu (b) 
(MOTTA, 2011). 
 

Quando compara-se os percentuais de plásticos apresentados pela SEMAS (2012) com os 

de Alcântara (2007) e Motta (2011) pode-se observar uma diferença significativa. No 

primeiro, a região metropolitana do Recife apresenta cerca de 9%, enquanto nos outros 

trabalhos variam de 20 a 23%. Esta diferença pode ser atribuída aos plásticos inclusos na 

coluna de recicláveis, pois no trabalho realizado pela SEMAS (2012) não é feita uma 

discriminação dos materiais recicláveis, supondo assim que parte dele seja plástico, visto 

que esse tipo de material tem um grande potencial reciclável.  

 

Com relação aos percentuais de matéria orgânica, observou-se que a SEMAS encontrou um 

percentual em torno de 54% enquanto nos demais trabalhos essa taxa varia de 45% a 55%. 

Apesar dos valores de plásticos encontrados por Alcântara (2007) e Motta (2011) serem um 

pouco elevados para a região Nordeste, estes são trabalhos recentes, o que indica que o 

crescimento na percentagem de plástico e na redução da matéria orgânica se deve às 

mudanças socioculturais e econômicas da população local, pois sabe-se que quanto mais 

desenvolvida uma região, menor será o teor de matéria orgânica e maior o de plástico.  

 

Volumétrica 

 

A composição volumétrica consiste na obtenção percentual dos volumes dos principais 

componentes dos RSU, porém seu estudo é pouco explorado na literatura devido às poucas 

opções de metodologias e/ou procedimentos para este ensaio (MARIANO et al., 2007). 

 

(a) (b) 
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Apesar do pouco uso, este tipo de composição é de grande importância para prever o 

espaço físico ocupado por cada fração dos resíduos e, portanto, definir a vida útil do aterro 

sanitário e a avaliação do comportamento geotécnico do maciço. 

 

Vale lembrar que a fração de plásticos pode representar 20% em peso, nos grandes centros 

urbanos, como visto anteriormente, e que pode atingir cerca de três vezes este percentual 

em volume. Desta forma, a retirada destes materiais dos RSU pode representar ganhos de 

vida útil. Por outro lado, pode afetar o comportamento geotécnico do aterro. 

  

Analisando a Figura II.6 verifica-se a diferença percentual do peso e volume. O autor obteve 

os resultados para o aterro de RSU da Muribeca – PE da composição volumétrica e 

gravimétrica para plásticos duro de 25,7% e 18,5%, respectivamente, e para plásticos 

moles, 17,9% e 4,4%. 

 

A partir desses resultados, verificou que para plásticos moles a diferença percentual 

volumétrica é de 4 vezes a gravimétrica. Já para os plásticos duros, essa diferença é de 

aproximadamente 1,5 vezes. 

 

23,3%

10,1%

25,7%

17,9%

3,2%

4,2%

7,0%

5,8%

0,5%
2,3%

Materia orgânica

Papel e cartão

Plástico mole

Plástico duro

Vidro

Couro e borracha

Metal

Têxteis sanitários

Têxteis

Outros

47,0%

9,2%

18,5%

4,4%

6,5%

6,3%
3,4%

0,9%

2,4%
1,3%

 

 
 
Figura II. 6 Composição volumétrica (a) e composição gravimétrica (b) – RSU do aterro de RSU 
da Muribeca – PE (MOTTA, 2011). 
 

Pode-se também verificar a diferença percentual do peso e volume a partir do trabalho 

realizado por Mancini et al. (2007) nas amostras de resíduos sólidos urbanos do aterro de 

Indaiatuba (Tabela II.4). 

 

 

(a) (b) 
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Tabela II. 4 Média das massas e volumes (não compactado) e o erro calculado das dez 

amostras realizadas no Aterro de Indaiatuba-SP (MANCINI et al., 2007). 

Material Massa  
(%) 

Erro*      
+/- 

Volume  
(%) 

Erro*      
+/- 

restos de comida 40,1 4,9 10,7 2,60 

lixo de jardim 13,6 4,5 10,6 3,30 

fraldas 3,6 1,7 2,0 0,70 

lixo de banheiro 3,6 2,1 5,1 2,10 

embalagens com 
mais de um material 1,0 0,5 2,5 0,60 

longa vida 1,1 0,3 3,1 1,40 

tecidos 6,1 3,5 5,9 3,60 

vidro 1,9 1,1 1,0 0,70 

papel em bom 
estado 4,6 2,5 8,7 4,20 

papel em mau 
estado 4,6 1,4 5,8 1,30 

latas de aço 1,5 0,5 1,8 0,60 

alumínio 0,5 0,3 0,9 0,50 

pilhas 0,1 0,1 0,0 0,00 

entulho 3,7 2,7 2,1 1,60 

calçados 1,5 1,4 1,0 1,10 

PEBD (filme) 2,3 0,9 8,7 2,80 

PEBD (rígido) 0,1 0,0 0,1 0,00 

PEAD (filme) 2,4 0,7 7,0 1,50 

PEAD (rígido) 1,4 0,6 3,1 0,90 

PP (filme) 0,9 0,7 3,9 0,80 

PP (rígido) 0,4 0,1 1,5 0,60 

PS expansivo 0,5 0,3 3,4 1,70 

PS (rígido) 0,9 0,6 3,0 1,80 

PVC 0,7 0,8 0,8 0,80 

PET (incolor) 0,8 0,3 3,4 0,80 

PET (colorido) 0,3 0,1 1,6 0,80 

outros 1,8 0,7 2,3 0,80 

TOTAL 100,0 ---- 100,0 ---- 

 

Longa vida -  Tipo Tetra Pak PS -  Poliestireno 
PEBD -  Polietileno de Baixa Densidade PVC -  Policloreto de vinila  
PEAD -  Polietileno de Alta Densidade PET - Polietileno tereftalato  
PP -  Polipropileno    

*Error = (†α/2·SD)/√n, onde †α/2 = †0,05 = 2262; SD = Desvio Padrão Encontrado, n 
= 10. 
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2.1.5.1. POLÍMEROS - PLÁSTICOS 
 

Os polímeros são compostos químicos de elevada massa molecular (macromoléculas), 

resultantes de reações químicas de polimerização. 

 

As macromoléculas são formadas de unidades estruturais menores, denominadas 

monômeros (meros). O número de unidades estruturais repetidas numa macromolécula é 

chamado de grau de polimerização. 

 

Existe várias classificações para os polímeros, porém uma das mais importantes se dá 

através das características mecânicas. Por meio desta pode-se classificá-los em 

termoplásticos, termorrígidos (termofixos) e elastômeros (borrachas). 

 

De acordo com Gorni (2003), os termoplásticos são conhecidos popularmente como 

plásticos. Sua principal característica é poder ser fundido diversas vezes, além de alguns 

poderem ser dissolvidos em diversos solventes. Desta forma sua reciclagem é possível. 

Quanto a sua estrutura molecular, trata-se de um conjunto de moléculas lineares dispostas 

na forma de cordões soltos, mas agregados. Exemplos de plásticos é o polietileno (PE), o 

polipropileno (PP), o poli(tereftalato de etileno) (PET), o policarbonato (PC), o poliestireno 

(PS), o poli(cloreto de vinila) (PVC), o poli(metilmetacrilato) (PMMA), entre outros. 

 

Os termorrígidos são frágeis e rígidos, porém bastante resistentes, ou seja, para romper 

este tipo de plástico se faz necessária muita tensão, mas não muita energia. Uma vez 

prontos não mais se fundem, consequentemente não é possível sua reciclagem (GORNI, 

2003). Sua estrutura molecular é tridimensional, reticulada com ligações cruzadas. 

Exemplos: baquelite (tomadas), poliéster (caixa d’água), dentre outros. 

 

Os Elastômeros são uma classe intermediária entre os termoplásticos e os termorrígidos. 

Não podem ser fundidos novamente, mas apresentam alta elasticidade, não sendo rígidos 

como os termofixos (GORNI, 2003). Sua estrutura molecular se assemelha a dos 

termorrígidos, mas neste caso, há menor número de ligações entre as cadeias, o que 

previne o deslizamento de uma cadeia polimérica sobre a outra (o que resultaria em uma 

deformação permanente do material) mas permite sua movimentação, o que confere 

flexibilidade. Exemplos: pneus, mangueiras de borracha, câmeras de ar, entre outros. 

 

Observando a composição dos resíduos sólidos urbanos, os polímeros encontrados nos 
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aterros sanitários são basicamente da classe dos termoplásticos. Existe uma gama enorme 

de tipos de plástico. Para facilitar a identificação dos mesmos, foi feita uma padronização. 

Este sistema de código de identificação de resinas foi introduzido em 1988 pela Sociedade 

das Indústrias de Plásticos – Society of Plastics Indutry, Inc. – SPI devido a uma 

solicitação dos recicladores. Portanto, o sistema de códigos do SPI foi desenvolvido para 

atender as necessidades dos recicladores e, ao mesmo tempo, forneceu aos fabri- cantes 

um sistema consistente e uniforme que passou a ser aplicado em todo o território Americano 

(COLTRO L. et al., 2008). O sistema de código de identificação de resinas do SPI serviu 

como base para a norma da ABNT NBR 13230 (1994). Na Figura II.7 encontra-se a 

classificação dos plásticos.  

 

Outra classificação muito utilizada na literatura é a divisão entre plásticos moles (filme) e 

plásticos duros (rígido). Entre os plásticos moles estão o polietileno de alta densidade - 

PEAD e polietileno de baixa densidade - PEBD. 

 

 
Figura II. 7 Classificação dos plásticos, exemplos de aplicação e de reciclagem das resinas 
plásticas - EPIC (2001), EPIC (2006) apud Coltro L. et al. (2008). 
 

Polietileno (PE) 

 

Introduzido na década de 1950, o polietileno é bastante utilizado no mercado devido ao seu 

baixo custo, elevada resistência química e a solventes, fácil processamento, e por ser 

inodoro, macio, flexível, entre outras características (LONTRA, 2011).  
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O mero, unidade básica que forma as cadeias do polímero, responsável pelo polietileno é o 

etileno (Figura II.8). 

 

 
Figura II. 8 Mero: Etileno – Gorni (2003). 
 

 Existem cinco tipos de polietilenos: 

 

1. Polietileno de baixa densidade – PEBD ou LDPE 

2. Polietileno de alta densidade – PEAD ou HDPE 

3. Polietileno linear de baixa densidade – PELBD ou LLDPE 

4. Polietileno de ultra alto peso molecular – PEUAPM ou UHMWPE 

5. Polietileno de ultra baixa densidade – PEUBD ou ULDPE 

 

A Tabela II. 5, elaborada a partir de MSPC - Informações Técnicas (2012), apresenta 

algumas propriedades físicas do PEAD e PEBD. 

 

Tabela II. 5 Propriedades dos PEAD e PEBD. 

PROPRIEDADES FÍSICAS E 
QUÍMICAS 

POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDADE 

POLIETILENO DE BAIXA 
DENSIDADE 

Temperatura Máxima ˚C 120 100 

Temperatura Mínima ˚C -80 -25 

Transparência Translúcido Translúcido 

Flexibilidade Rígido Boa 
Permeabilidade nitrogênio 3 20 

Permeabilidade dióxido de carbono 45 280 

Permeabilidade oxigênio 10 60 

Massa específica kg/m3 950 a 960 920 

Resistividade ohm m > 1015 > 1015 

Constante dielétrica 2,28 2,28 

Ponto de fusão ˚C 130 a 137 120 

Absorção de água % < 0,01 < 0,01 

Coeficiente de expansão 10-5/˚C 6 a 11 9 

Calor específico kJ/kg ˚C 0,55 a 0,7 0,55 a 0,7 

Rigidez dielétrica kV/mm > 22 > 20 

Poder calorífico kcal/kg 10382 
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De acordo com Silva (2005), o sistema de balança apresentado na Figura II.9 mostra as 

relações entre a densidade e os efeitos da sua variação nas propriedades do polietileno. O 

aumento da densidade faz com que as variáveis do lado esquerdo da balança aumentem e 

as variáveis do lado direito diminuam. Caso a densidade diminua, as variáveis também irão 

inverter. 

 

 
Figura II. 9 Sistema de balança mostrando as relações existentes entre as propriedades do PE 
e a variação da densidade (SILVA, 2005). 
 

A Figura II.10 ilustra alguns dos produtos que pode-se encontrar em supermercados, por 

exemplo, de PEAD e PEBD. 

 

 

(a) (b) 

Figura II. 10 (a) produtos de PEAD e (b) produtos de PEBD. 
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Para os demais plásticos, as Figuras II.11 a II.15 apresentam exemplos de produtos 

comercializados e seus respectivos meros. 

 

 
Figura II. 11 Polietileno tereftalato – PET (1).  
 

 
Figura II. 12 Policloreto de vinila – PVC (3).  
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Figura II. 13 Polipropileno – PP (5). Mero:  
 

 
Figura II. 14 Poliestireno – PS (6).  
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Figura II. 15 Outros (7). 
 

2.2. INFLUÊNCIA DOS PLÁSTICOS NA RESISTÊNCIA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

ATERRADOS 

 

De acordo com a literatura, o material que mais se aproxima dos RSU é o solo reforçado. 

Devido a essa semelhança, é abordado esse tema para melhor compreensão do 

funcionamento mecânico da massa de resíduos sólidos. 

 

2.2.1. SOLO REFORÇADO 
 

2.2.1.1. INTRODUÇÃO 
 

Ao reforçar um solo, deixando-o mais resistente à tração, obtém-se um aumento na 

resistência ao cisalhamento. Esta ideia de reforço é uma técnica que cada vez mais vem 

sendo utilizada, porém, segundo Elias et al. (2001), a utilização de elementos com elevada 

resistência à tração para reforçar solos remonta ao período de civilizações antigas. Na 

Mesopotâmia, para a construção dos templos (zigurates), assim como na famosa muralha 

da China, foram utilizadas técnicas de reforço de solos. 
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Apesar deste histórico, o conceito estrutural de solo reforçado para estruturas de contenção 

foi desenvolvido somente durante a década de 1960, na França, pelo engenheiro Henri 

Vidal, conforme Elias et. al. (2001). 

 

Chama-se de solo reforçado o material composto formado por uma matriz de solo, resistente 

à compressão, e elementos lineares ou superficiais, abertos ou fechados, incorporados na 

matriz, que trabalham predominantemente à tração (SALAS et al., 1984). 

 

A ação dos reforços é a de limitar a deformabilidade do solo, o que pode se dá de duas 

formas: deformação volumétrica ou extensão nas direções da armação. 

 

• Geossintéticos 

 

Os geossintéticos constituem um dos mais novos grupos de materiais de construção, 

empregados correntemente em obras de vários portes, especialmente na construção 

pesada. O termo deriva da junção de “geo”, referindo-se a terra, e “sintético”, referindo-se 

aos materiais poliméricos empregados na sua fabricação, de acordo com Abramento (2002). 

As funções dos geossintéticos nas obras geotécnicas podem ser agrupadas em cinco 

categorias: 

 

1. Separação – o geossintético é utilizado entre duas camadas de solo de diferentes 

propriedades físicas. Sua finalidade é evitar, de forma permanente, a mistura de materiais 

dos respectivos solos, fazendo com que seus comportamentos permaneçam distintos, 

como é possível observar na Figura II.16.  

 

 
Figura II. 16 Exemplo de função de separação: o geossintético impede a mistura entre a brita 
do aterro e o solo fino natural (KOERNER, 1998). 
 



 
 

29 

2. Proteção – o geossintético é usado como proteção mecânica de membranas sintéticas 

contra perfurações e desgaste. Sua função é de proteção permanente do sistema de 

impermeabilização contra danos mecânicos na etapa de construção e posteriormente.  

 

3. Drenagem – o geossintético é utilizado na condução de líquidos e gases (evacuação da 

água e gases do solo). A missão é de garantir o transporte da água e do gás no plano do 

material. Nem todos os geossintéticos têm condições de cumprir esta função. 

 

4. Filtração – o geossintético retém as partículas finas da água que o atravessa. Para que 

isso ocorra é necessário garantir a estabilidade mecânica e hidráulica do filtro durante a 

vida útil da obra. 

 

5. Reforço – o geossintético melhora a qualidade do solo, aumentando sua capacidade de 

carga e estabilidade da construção. 

 

O geossintético aumenta a resistência ao cisalhamento do solo devido ao mecanismo 

reforço-solo. Fazendo uma comparação com o concreto armado, pode-se dizer que o solo 

matriz é o concreto (resistente à compressão) e o reforço geossintético é a armadura 

(resistente à tração), conforme Figura II.17. 

 

 
Figura II. 17 Resultados de ensaios triaxiais em areia densa sob tensão confinante de 210 kPa 
em amostras sem e com reforços (KOERNER, 1998). 
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Deve-se ter em vista que as funções descritas anteriormente são complementares, sendo 

uma delas sempre a principal. Portanto, a escolha do material utilizado em uma determinada 

obra dependerá da sua função principal (LOPEZ, 1997). 

 

Fluência e Relaxação dos Geossintéticos 

 

Os materiais poliméricos possuem um comportamento de tensão x deformação em relação 

ao tempo. Devido a esta dependência, tem-se dois comportamentos distintos: fluência e 

relaxação. A fluência é a deformação ao longo do tempo, sob carregamento constante. Já a 

relaxação corresponde a uma diminuição de carga ao longo do tempo quando a deformação 

do material polimérico é impedida e permanece constante com o tempo. 

 

A fluência é de grande importância para o dimensionamento de estruturas de solos 

reforçados com geossintéticos, pois os procedimentos são baseados na interpretação dos 

ensaios da mesma.  

 

• Os Polímeros  

 

A maioria dos geossintéticos é constituída de polímeros sintéticos. Os materiais poliméricos 

são constituídos de largas cadeias de monômeros CH2-CH-CH-..., os quais possuem uma 

enorme variedade. Os mais importantes para a engenharia, ordenados de menor a maior 

resistência são os seguintes (LOPEZ, 1997): 

 

o Poliestireno 

o Polivinil - PVC 

o Polipropileno - PP 

o Polietileno - PE 

o Poliéster - PES 

o Poliamida - PA 

o Poliaramida – PAR 

 

Os polímeros mais empregados na fabricação dos geossintéticos são o poliéster, o 

polipropileno e o polietileno. Estes constituem longas cadeias de moléculas arranjadas em 

regiões cristalinas (cadeias alinhadas) e regiões amorfas (cadeias entrelaçadas de maneira 

aleatória), obtidas por processos químicos de polimerização. A Figura II.18 apresenta uma 
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representação esquemática da estrutura molecular dos monômeros que constituem os 

polímeros citados (BECKER, 2006).  

 

 
Figura II. 18 Modelos moleculares dos polímeros polietileno (PE), polipropileno (PP) e poliéster 
(PETP) - Den Hoedt (1986). 
 

A Tabela II.6 mostra resumidamente as principais propriedades mecânicas e de durabilidade 

das matérias primas que mais são utilizadas, como visto anteriormente. 

 

Tabela II. 6 Resumo das propriedades mecânicas e durabilidade dos polímeros (LOPEZ,1997). 

 
POLIESTER POLIAMIDA POLIETILENO E 

POLIPROPILENO 

Resistência à tração + + + + + 

Alongamento na ruptura + + + + 

Resistência à luz UV + + + + + 

Resistência aos microorganismos + + + + + + 

Resistência aos agentes 
oxidantes + + + + + + 

Resistência aos ácidos  + + +a + + 

Resistência às bases +b + + + + 

Resistência à fluência  + + + + + 

    

Onde:    

+ +     Bom  POLIESTER: PES 

+     Aceitável  POLIAMIDA: PA 

a     Degradação da poliamida a pH < 3 POLIETILENO: PE 

b     Degradação do poliéster a pH < 3 POLIPROPILENO: PP 
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2.2.1.2. ESTRUTURAS DE SOLOS REFORÇADOS 
 

Segundo Elias et al. (2001), as estruturas de contenção em solos reforçados são soluções 

econômicas, capazes de apresentar grande tolerância a recalques de fundação, facilidade 

construtiva e prazo de execução reduzido.  

 

Segundo Becker (2006), a massa de solo reforçado pode ser divida em duas zonas.  A zona 

1 é a potencialmente instável, tendendo ao escorregamento, e a zona 2, estável. O solo da 

zona 1 tenta movimentar-se, arrastando consigo o reforço. O reforço restringe o movimento, 

pois está preso na zona 2. A função do reforço é, portanto, “costurar” as zonas estável e 

potencialmente instável, impedindo a ruptura e minimizando as deformações. Desta 

interação solo-reforço provém a estabilidade interna da estrutura. A Figura II.19 representa 

esquematicamente as duas zonas da massa de solo reforçado. 

 

 
Figura II. 19 Divisão da massa de solo reforçado em duas zonas (BECKER, 2006). 
 

• Tipos de técnicas de reforço 

 

Existem várias maneiras de reforçar um solo. Antigamente, técnicas como Adobe e Taipa 

eram bastante utilizadas. Atualmente, encontra-se várias técnicas de reforço como:  

 

o Gabiões e Sacos de Terra; 

o Reforço por Limitação do Aumento da Área de um Plano; 

o Reforço por Limitação da Extensão em Todas as Direções em um Plano; 
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o Reforço por Limitação da Extensão em uma Direção; 

o Terra Armada; 

o Reforço com Fibra Distribuída Aleatoriamente. 

 

• Sistemas construtivos  

 

De acordo com Becker (2006), podem diferenciar os vários sistemas construtivos a partir de 

algumas características básicas: 

 

o Inclinação; 

o Faceamento; 

o Espaçamento e comprimento dos reforços; 

o Tipo de reforço. 

 

É importante também levar em consideração o tipo de solo empregado nas obras. É cada 

vez mais frequente o uso de solos finos em estruturas de solo reforçado, apesar da maioria 

dos critérios de projeto ainda considerarem os solos granulares não coesivos como sendo 

os mais indicados (JONES, 2002). 

 

• Análise de estabilidade de maciços reforçados 

 

O dimensionamento envolve a verificação da estrutura com relação à ruptura (estado limite 

último) e com relação às deformações excessivas (estado limite de utilização). 

 

i. Estado Limite Último 

 

Para o dimensionamento de uma estrutura de solo reforçado é necessária a realização de 

duas verificações com relação ao estado limite último: a verificação da  estabilidade externa 

e interna do maciço. 

 

De acordo com Koener (1998) as verificações utilizadas para a estabilidade externa das 

estruturas de solo reforçado são as mesmas para muros de gravidades tradicionais: 

tombamento do maciço reforçado, deslizamento ao longo de um plano preferencial e ruptura 

da fundação por falta de capacidade de suporte. A Figura II.20 apresenta os modos de 

instabilidade externa citados. 

 



 
 

34 

 
Figura II. 20 Instabilidade externa de muros de solo reforçado: (a) tombamento, (b) 
deslizamento e (c) capacidade de carga insuficiente (KOENER, 1998). 
 

Já a análise de estabilidade interna, envolve pelo menos dois aspectos básicos: ruptura e 

arrancamento dos reforços. Nesta etapa, soluções baseadas em equilíbrio limite são 

empregadas. Pode-se verificar alguns métodos empregados na Tabela II.7. 

 

Tabela II. 7 Alguns métodos para análise da estabilidade de solos reforçados por equilíbrio 

limite (ABRAMENTO, 2002). 

 

 

Na análise da estabilidade interna, a possibilidade de ruptura é verificada comparando a 

força requerida em cada inclusão para manter o equilíbrio, com a força disponível em cada 

inclusão (resistência admissível do reforço). É nessa etapa do dimensionamento que surge 

uma grande interferência das deformações no projeto (fluência dos geossintéticos). Como 
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esse processo provoca ruptura, é necessário considerar as deformações ao longo do tempo 

já na análise de estado limite último (COSTA, 2004). 

 

Koerner (1998) mostra que se pode obter a resistência admissível do reforço através de 

ensaios de tração, aplicando fatores de redução devido a diferentes mecanismos capazes 

de reduzir a resistência do geossintético de acordo com a Equação II.2 e a Tabela II.8. 

 

 

FRDQ.FRDBFRDI.FRFL.

Tutl
Tadm =  (II.2) 

 

Onde: 

 

Tadm – Resistência admissível do reforço; 

Tult – Resistência última de tração; 

FRDI – Fator de redução para danos de instalação; 

FRFL – Fator de redução para fluência; 

FRDQ – Fator de redução para degradação química; 

FRDB – Fator de redução para degradação biológica. 

 

Tabela II. 8 Fatores de redução considerando a fluência (KOERNER, 1998). 

 

 

ii. Estado Limite de Utilização 

 

De acordo com Jones (1990), a verificação do estado limite de utilização é normalmente 

realizada adotando-se uma deformação limite de reforço cujo valor esteja relacionado com o 

impacto visual causado pela deformação da face e de critérios de utilização de estruturas 

suportados pela obra. Um valor recomendável para uma deformação limite é em torno de 

1%. 
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Para obtenção da resistência admissível em análises de deformação da estrutura, utiliza-se 

a Equação II.3, segundo Palmeira (1999). 

 

.fmFRDI.FRamb

),,T(
Tadm

θτε
=  (II.3) 

 

Onde: 

 

Tadm – resistência admissível em análise de deformação da estrutura;  

T(ε, t, θ) – resistência à tração correspondente a deformação ε em um tempo de 

carregamento t, a uma temperatura θ (Figura II.21). Este valor corresponde à resistência à 

tração obtida a partir de curvas isócronas para situações específicas de deformação, tempo 

(vida útil) e temperatura operacional.  

FRDI – fator de redução devido aos danos de instalação; 

FRamb – fator de redução devido aos danos ambientais; 

fm – fator que leva em conta incertezas sobre o material do reforço.  

 
Figura II. 21 Resistência à tração a longo prazo, curva isócrona (PALMEIRA, 1999). 
 

Em alguns casos, a verificação do estado limite de utilização não é possível devido ao tipo 

de geotêxtil utilizado como reforço (ex: geotêxtil não tecido). 

 

2.2.2. RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO DOS RSU  
 

A resistência ao cisalhamento dos RSU é fundamental para a análise de estabilidade de 

taludes dos aterros sanitários, representada não só pelos parâmetros coesão (c) e ângulo 
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de atrito (φ), mais também pelos ângulo de tensão de tração (ζ), fator de correção para a 

ativação das fibras (aζ) e tensão de tração das fibras (zmax), pois de acordo com o modelo de 

resistência proposto para os RSU por Kölsch (1996), baseado nos modelos originalmente 

aplicados para as estruturas de terra armada, é considerado o conceito que mais se 

aproxima da realidade. Devido a isto, o conhecimento desses parâmetros é de extrema 

importância para os projetos de aterros sanitários. A obtenção destes parâmetros, porém, é 

dificultada devido às características dos resíduos sólidos.  

 

Atualmente, é comum encontrar aterros muito íngremes, pois se busca sempre um melhor 

aproveitamento das áreas devido a escassez de espaços adequados para tais tipos de obra. 

Tal fenômeno só é possível devido ao efeito de uma pseudo-coesão advinda dos reforços 

das fibras. Dessa forma, o modelo apresentado por Jessberger et al. (1995), König & 

Jessberger (1997) e Fucale (2005) poderia representar  os RSU, um material composto, 

constituído de duas componentes: uma matriz básica compreendida pelas partículas 

granulares fina à média e outra matriz de reforço contendo os materiais fibrosos do resíduo 

sólido (plásticos, têxteis, dentre outros…) (Figura II.22). 

 

 

Figura II. 22 Modelo esquemático da composição do RSU semelhante a solos reforçados - 
JESSBERGER et al. (1995), KÖNIG & JESSBERGER (1997) apud FUCALE (2005).  
 

Segundo Fucale (2005), o modelo proposto por Kölsch (1993, 1995, 1996) consiste no 

estado atual da arte em uma análise mais realística da capacidade de carga de aterros 

sanitários. Este modelo admite que materiais fibrosos presentes na composição dos RSU 

criem forças resistentes de tração que dependem do entrosamento destas fibras com a 

massa do resíduo, sendo função da tensão normal e do tipo de compactação. O autor, a 

partir dos ensaios de compressão triaxial e cisalhamento direto, obteve o modelo de carga 

apresentado nas Figuras II.23 e II.24. 
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Figura II. 23 Comportamento dos RSU – Modelo de interação entre as forças de atrito e tração 
(KÖLSCH, 1993, 1995, 1996).  
 

 

  
Figura II. 24 Comportamento dos RSU – Aumento da resistência ao cisalhamento total devido 
às forças de tração (KÖLSCH, 1993, 1995, 1996). 
 

A Figura II.23 mostra o modelo de uma interação entre as forças de atrito e tração durante 

uma deformação cisalhante de um material fibroso sob tensão normal constante. A 

deformação é dividida em quatro fases: (I) no início do ensaio somente as forças de atrito se 

mobilizam; (II) com o aumento da deformação as fibras passam a ser solicitadas e as forças 

de tração aumentam (efeito semelhante ao de reforço); (III) excedendo a resistência à 
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tração, as fibras se rompem alcançando uma resistência ao cisalhamento máximo; (IV) com 

o avanço das deformações, as tensões cisalhantes caem, sendo determinadas apenas 

pelas forças de atrito. 

 

A Figura II.24 apresenta a interação das forças de tração e de atrito para diferentes níveis 

de tensões normais, onde os círculos indicam os máximos valores de forças de tração e os 

triângulos indicam a fricção máxima para uma determinada tensão normal. Pode-se 

observar que para tensões normais baixas (σ1), têm-se forças de tração baixas devido à 

falta de mobilização das fibras. Para tensões normais mais elevadas (σ2) as forças de tração 

nas fibras aumentam até atingirem um valor máximo. Para tensões normais maiores que σ2, 

apenas o componente de atrito da resistência total ao cisalhamento aumenta. No intervalo 

de tensão normal (σ1 ≤ σ ≥ σ4) onde a resistência total ao cisalhamento é determinada pelas 

forças de tração, a envoltória linear de cisalhamento mostra uma quebra, característica dos 

materiais fibrosos. 

 

Kölsch (1993, 1995, 1996) apresentou, com base em sua pesquisa, um modelo de 

resistência mecânica dos RSU (Figura II.25). Nele pode-se observar uma envoltória de 

resistência bi-linear. A íngreme inclinação da envoltória de resistência se deve ao reforço 

das fibras enquanto a variação abrupta da inclinação acontece quando a resistência à tração 

alcança seu ápice e deixa de contribuir para a resistência ao cisalhamento, passando a 

representar apenas a parcela referente ao atrito. 

 

Este modelo bi-linear é considerado por muitos autores (ZIEHMANN,1999) o que melhor 

representa a resistência ao cisalhamento dos resíduos sólidos urbanos, tendo em vista que 

é possível analisar separadamente as duas parcelas da resistência ao cisalhamento dos 

RSU. Alguns autores, porém, como Jessberger et al. (1995) não concordam com este 

modelo, pois nos resíduos sólidos os elementos de reforço têm diferentes resistências à 

tração e diferentes propriedades tensão-deformação. Dessa forma, uma ruptura pontual não 

pode ser esperada.  
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Figura II. 25 Modelo de resistência mecânica dos RSU (KÖLSCH, 1993, 1995, 1996). 
 

A Figura II.26 mostra a curva tensão x deformação (KÖLSCH, 1993), onde é possível 

observar o comportamento dos materiais fibrosos dos RSU submetidos a esforços de 

cisalhamento. As rupturas das fibras são vistas como pontos de descontinuidade. Para 

baixas tensões normais a influência dos materiais fibrosos na resistência ao cisalhamento 

dos RSU é praticamente insignificante, dada a pequena aderência (atrito) entre as fibras e a 

massa de resíduo. 

 

  
Figura II. 26 Curva tensão x deformação para RSU (KÖLSCH, 1993). 
 

Na Figura II.27 apresenta-se o esquema do equipamento de resistência à tração das fibras 

dos RSU desenvolvido por Kölsch (1996). O equipamento, que serve também para 

transporte de amostra, é constituído por uma caixa de seção transversal retangular de 3 m2 

(1,0m x 3,0m) e altura de 1,5m. A caixa é bipartida para permitir o deslocamento de uma 

delas enquanto a outra está ancorada. 
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Figura II. 27 Equipamento para ensaio de tração - Kölsch (1996) apud Motta (2011). 
 

A tensão de tração desenvolvida nas fibras, no plano de ruptura, é monitorada durante o 

ensaio. Variando cargas, é possível determinar o ângulo (ζ) e a tensão de tração máxima. 

 

Atualmente, os parâmetros de resistência têm sido estudados com mais frequência e com 

um maior cuidado. Sua estimativa é usualmente realizada através de ensaios de laboratório, 

ensaios de campo e por meio de retro-análises. Existe, todavia, uma variabilidade muito 

grande dos parâmetros encontrados na literatura. Isto ocorre devido principalmente à 

diferença em sua composição, idade, clima, distribuição e falta de metodologia eficiente para 

a caracterização de sua resistência. 

 

A Tabela II.9 apresenta um resumo dos métodos mais usuais para a determinação dos 

parâmetros de resistência ao cisalhamento dos RSU, bem como suas vantagens e 

desvantagens. 
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Tabela II. 9 Revisão de métodos para a determinação de parâmetros de resistência de RSU 

(DIXON & JONES, 2005). 

 Método de medida Comentários Referências 

Retroanálise de rupturas de 
talude 

Informação adequada raramente disponível 
(poro-pressão, forma e posição da superfície 
de ruptura) 

Koerner e 
Soong (2000) 

Retroanálise de experimentos 
de talude cortado 

Grandes deformações observadas, mas sem 
rupturas 

Singh e 
Murphy 
(1990), 
Cowland et al. 
(1993) 

Retroanálise de taludes 
estáveis existentes 

A variável composição do RSU significa que 
a experiência passada não é um caminho 
para desempenho futuro 

Gotteland et 
al. (2002) 

Ensaio de cisalhamento direto 
de campo 

Dificuldades de execução e os resultados 
são relacionados a baixos níveis de tensão 

Jessberger e 
Kockel (1993) 

C
am

p
o

 

SPT, CPT e ensaio de palheta

Não há relação clara entre a resistência à 
penetração e a resistência ao cisalhamento 
dos RSU. Poderia fornecer informação em 
materiais degradados semelhantes a solos 

- 

Compressão triaxial 
Amostras deformadas, resistências ao 
cisalhamento de pico não obtidas devido à 
compressão e densificação da amostra 

Jessberger 
(1994), 
Grisolia et al 
(1995b) 

Cisalhamento direto 

Exigência de grandes equipamentos, 
amostras deformadas e grandes 
deslocamentos exigidos para mobilizar a 
resistência ao cisalhamento de pico 

Kolsch (1995), 
Gotteland et 
al. (2001) 

L
ab

o
ra

tó
ri

o
 

Cisalhamento simples 

Exigência de grandes equipamentos, 
amostras deformadas e informação útil na 
rigidez cisalhante (usado em análises 
sísmicas) 

Kavazanjian 
et al. (1999) 

 

 

A variação dos parâmetros de resistência ao cisalhamento em função das deformações foi 

estudada por Jessberger (1990), Jessberger & Kockel (1993), Reutner (1995) e Kockel 

(1995) onde observaram que normalmente o valor mínimo do ângulo de atrito (φ) é 

mobilizado para deformações máximas de 20%, enquanto que para a coesão (c) a 

mobilização só começa a se acentuar para deformações superiores a 10%, com o seu valor 

tendendo a crescer indefinidamente com a deformação, não sendo possível caracterizar um 

máximo (LAMARE NETO, 2004). Por meio da Figura II.28 é possível comprovar o exposto 

anteriormente.  
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Figura II. 28 Ângulo de atrito e coesão versus deformação axial para diferentes idades do RSU 
(KOCKEL, 1995; JESSBERGER et al., 1995 e KÖNIG & JESSBERGER, 1997). 
 

Outros autores apresentaram resultados que diferem do apresentado na Figura II.28, com 

Fucale (2005). Essa diferença pode ser justificada devido ao tipo e idade dos resíduos 

utilizados. Neste caso, o autor utilizou resíduos sólidos antigo com adição de fibras, 

totalizando um total de 8% para a matriz reforço. Na Figura II.29 nota-se a diferença dos 

resultados apresentados anteriormente. 

 

 
Figura II. 29 Variação do ângulo de atrito e coesão ao longo de diferentes níveis de 
deslocamento horizontal – Matriz composta com 8% de reforço – Resíduos sólidos velhos 
(FUCALE, 2005). 
 

De acordo com Grisolia & Napoleoni (1996), o fato de a resistência ao cisalhamento 

aumentar com as deformações e quase estabilizar em um valor constante admite-se a 

hipótese de que a grandes deformações o comportamento mecânico dos RSU é semelhante 

ao de solos e controlado pelos componentes inertes. Para os autores, o intercepto de 

coesão é dependente da matriz de reforço, que é ativada com deformações maiores que 

20%, quando o atrito está quase totalmente mobilizado (MOTTA, 2011). 
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As dimensões dos corpos de prova é outro fator que influencia nos resultados dos ensaios 

de resistência ao cisalhamento. Carvalho (1999) obteve esta verificação através de ensaios 

triaxiais do tipo CD com a amostra de resíduo do aterro sanitário Bandeirantes, São Paulo. 

Nos ensaios foram encontrados valores de ângulo de atrito de 27o e coesão variando de 42 

a 55 kPa para corpos de prova de 15 x 30 cm e ângulo de atrito de cerca de 21o e coesão 

entre 45 e 60 kPa para corpos de prova de 20 x 40 cm. Desta forma os corpos de prova com 

menores dimensões tendem a apresentar maiores valores de resistência. 

 

Fucale (2005), estudando a influência dos componentes de reforço na resistência ao 

cisalhamento do RSU, realizou ensaios de cisalhamento direto em equipamento 

convencional e de maiores dimensões com amostras de resíduos sólidos velhos e de 

resíduos sólidos resultantes de pré-tratamento mecânico e biológico dos aterros sanitários 

de Ihlenberg e de Buchen, na Alemanha. As amostras foram elaboradas para diferentes 

porcentagens de fibras. Foi observado nos ensaios um acréscimo da resistência ao longo do 

deslocamento, sem atingir um pico, nem mesmo para níveis de 20%. Desta forma, foi 

considerado que o estado de ruptura não foi alcançado pelo material, assim os parâmetros 

de resistência foram definidos com base em critérios de deformação. De acordo com Fucale 

(2005), o estudo serviu para confirmar que os elementos de reforços (plásticos, têxteis, 

dentre outros.) dos resíduos sólidos nos aterros possuem uma grande influência no 

comportamento mecânico do material como um todo, sendo responsáveis pelos altos 

valores dos parâmetros de resistência medidos em ensaios e pela estabilidade observada 

em diversos taludes de RSU. 

 

Motta (2011), nos seus ensaios de cisalhamento direto de grandes dimensões com 

amostras de resíduos sólidos urbanos pré-tratados mecanicamente com redução dos 

componentes fibrosos (RSU-RF) e resíduos sólidos urbanos pré-tratados mecanicamente 

(RSU) verificou a influência dos componentes fibrosos dos resíduos nos parâmetros de 

resistência ao cisalhamento. A partir dos resultados, observou que existe uma tendência ao 

aumento da coesão com o deslocamento relativo horizontal para as duas amostras, mas é 

menos evidenciada na amostra de RSU-RF, como esperado, pois houve uma redução dos 

materiais fibrosos, componente que tende acrescer a resistência ao cisalhamento devido à 

tração.  O valor máximo da coesão encontrada para as amostras de RSU e RSU-RF foram 

de 34 kPa e 23 kPa, respectivamente. Como o ângulo de atrito se manteve numa mesma 

faixa de valores, considerando que a parcela relativa ao ângulo de atrito é comandada pela 

matriz básica, ou seja, pelos componentes não fibrosos dos resíduos, pôde-se considerar 

valores da ordem de 20 a 30° para o ângulo de atrito dos resíduos analisados. 
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Para Manassero et. al. (1996), os ensaios de cisalhamento direto não reproduzem o 

comportamento do aterro. Os autores, entretanto, consideram de grande utilidade os 

conceitos teóricos do comportamento de solos para a interpretação dos ensaios com RSU, 

servindo como uma aproximação inicial para elaboração de procedimentos mais exatos. De 

acordo com König & Jessberger (1997) e Knochenmus et. al. (1998), a principal limitação na 

realização de ensaios de laboratório surge da dificuldade de se obter amostras com 

qualidade e representatividade da granulometria e composição dos resíduos, assim como da 

necessidade da utilização de equipamentos de grandes dimensões. 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. PROGRAMA DE INVESTIGAÇÃO 

 

Para a análise da contribuição dos plásticos moles na resistência ao cisalhamento dos RSU 

foi desenvolvido um programa de investigação de laboratório. Este programa teve por 

objetivo avaliar as variáveis envolvidas na resistência ao cisalhamento, realizando um 

comparativo entre os dois principais tipos de plásticos moles encontrados em aterros 

sanitários da Região Metropolitana do Recife (tipo PEAD e PEBD). Os efeitos que o 

acréscimo desses tipos de plásticos podem beneficiar ou não no comportamento mecânico 

dos resíduos, caso as sacolas plásticas saiam de circulação, são analisados por meio de 

ensaios, de acordo com a Tabela III.1. 

 

Tabela III. 1 Programa de investigação geotécnica.  

ENSAIOS MATERIAIS DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

AREIA Ensaios físicos: granulometria, peso 
específico, densidade máxima e mínima 1 

PEAD 1 
CARACTERIZAÇÃO 
FÍSICA 

PEBD 

Ensaio físico: densidade 

1 

PEAD 8 
RESISTÊNCIA À 
TRAÇÃO 

PEBD 

Ensaio mecânico de tração realizados 
com os dois tipos de plásticos 

8 

PEAD 
Ensaios com amostras moldadas com 
seis diferentes percentuais de PEAD e 
areia 

36 

PEBD 
Ensaios com amostras moldadas com 
quatro diferentes percentuais de PEBD e 
areia 

24 
CISALHAMENTO 
DIRETO 

AREIA Ensaio realizado somente com areia 
para teste comparativo com os plásticos 6 

 

3.2. MATERIAIS 

 

Para avaliar a contribuição dos plásticos moles na resistência dos RSU a partir de ensaios 

de cisalhamento direto, foi criado um modelo que simulasse a massa de resíduo estabilizada 
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misturada aleatoriamente com plástico mole em diferentes percentagens encontradas na 

literatura. As amostras foram montadas com base nos dados de composição gravimétrica 

dos RSU publicados por Alcântara (2007), apresentados no Item 2.1.5, que determinou os 

percentuais para os diferentes tipos de plásticos. 

 

Os materiais utilizados neste estudo foram o polietileno de alta densidade – PEAD (Figura 

III.1a) e o polietileno de baixa densidade – PEBD (Figura III.1b), pois como visto 

anteriormente, esses dois termoplásticos fazem parte do grupo de plástico mole. O PEAD foi 

obtido a partir de sacolas plásticas distribuídas em supermercados da região metropolitana 

do Recife, enquanto o PEBD foi adquirido basicamente de embalagens de fraldas geriátrica 

e infantil de variadas marcas. Para esta pesquisa não foi necessária a separação por cor. 

 

  

(a) (b) 

Figura III. 1 (a) Polietileno de Alta Densidade (b) Polietileno de Baixa Densidade. 
 

Com a finalidade de compor a matriz básica do experimento, foi utilizada areia obtida no 

laboratório de estruturas do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de 

Pernambuco – UFPE, para simular os materiais inertes da massa de resíduos. Desta forma, 

ao misturar esta areia com o reforço dos plástico, estaria simulando os resíduos antigo. 
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3.3. MÉTODOS 

 

3.3.1. CARACTERIZAÇÃO DA AREIA  

3.3.1.1. GRANULOMETRIA 
 

O ensaio foi realizado conforme metodologia da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

– ABNT: NBR 7181 (1984a).  

 

Utilizou-se 1 kg da amostra da areia passada na peneira número 4 (4,76 mm), eliminando as 

partículas retidas, evitando mascarar os resultados devido as descontinuidades nos ensaios 

de cisalhamento direto, pois  a amostra tem por objetivo simular os materiais granulares dos 

resíduos antigos. Depois deste processo, tal amostra foi colocada na estufa por 24 horas. 

 

Terminado o processo inicial, procedeu-se o peneiramento da amostra após colocar as 

peneiras n˚ 200 (0.075 mm), n˚ 100 (0.149 mm), n˚ 50 (0.297 mm), n˚ 40 (0.420 mm), n˚ 30 

(0.590 mm), n˚ 16 (1.190 mm), e n˚ 10 (2.00 mm) empilhadas em ordem decrescente das 

dimensões dos grãos. O peso de cada material retido nas respectivas peneiras foi 

devidamente anotado na folha de laboratório para futura análise dos resultados. A  Figura 

III.2 mostra o processo executivo do ensaio. 
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Figura III. 2 (1) Peneiras empilhadas da menor abertura para a maior; (2) Material retido na 
peneira; (3) e (4) Processo de peneiramento; (5) Pesagem do material retido nas peneiras e (6) 
Finalizando o ensaio. 
 

3.3.1.2. PESO ESPECÍFICO DOS GRÃOS 
 

O ensaio foi realizado conforme metodologia da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

– ABNT: NBR 6508 (1984d).  

 

Para este ensaio, além de passar na peneira número 4, como no ensaio de granulometria, 

também foi passada na peneira número 10, de acordo com a norma, uma pequena 

quantidade de amostra. 

 

O ensaio consiste primeiramente em colocar 10 g da amostra no picnômetro. Após esta 

etapa, coloca-se água destilada até uma altura acima da amostra de areia, mexendo e 

tornando a mistura o mais homogênea possível. O picnômetro com água mais areia é 

colocado numa bomba a vácuo por 8 minutos aproximadamente a uma pressão de -25 pol 

Hg (-640 mm Hg). 

 

É possível observar o processo de execução deste ensaio na Figura III.3. 
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Figura III. 3 (1) Instrumentos utilizados no ensaio; (2) Pesagem do material a ser ensaiado; (3) 
Água destilada + amostra de areia; (4) e (5) Bomba à vácuo utilizada e (6) Finalizando o ensaio. 
 

3.3.1.3. DENSIDADE MÁXIMA E MÍNIMA 
 

O ensaio de densidade máxima e mínima foi realizado conforme metodologia da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT: MB 3388 (1991): Determinação do índice de vazios 

mínimos de solos não coesivos; e MB 3324 (1990): Determinação do índice de vazios 

máximos de solos não coesivos; respectivamente. 

 

Para este ensaio foi utilizado um cilindro que é normalmente usado para os ensaios de 

compactação e foi aferido o seu respectivo peso e volume. Ao término desta etapa inicial, 

colocou-se a areia dentro do cilindro, em queda livre, pesando-se o conjunto para obter a 

densidade mínima. Para a obtenção da densidade máxima, a colocação da areia no cilindro 

foi realizada por vibração. Esta vibração foi realizada manualmente como se pode ver na 

Figura III.4. 
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Figura III. 4 (1) Colocação da amostra por queda livre no cilindro; (2) Conjunto de amostra + 
cilindro pronto para pesar e (3) Colocação da amostra por vibração. 
 

3.3.2. CARACTERIZAÇÃO DOS POLÍMEROS 

 

3.3.2.1. DENSIDADE  
 

O ensaio realizado para obtenção da densidade dos polímeros a serem trabalhados nesta 

pesquisa foi feito através da pesagem das amostras e medição do seu respectivo volume. 

 

A primeira etapa foi a pesagem. Com amostras de 50 mm de comprimento por 10 mm de 

largura, foi utilizada uma balança analítica da marca MARTE com precisão de 1/10000g 

(Figura III.5). Foram pesadas 10 amostras de PEAD e 10 de PEBD. Tirou-se a média dos 

valores obtidos para o cálculo da densidade dos materiais. 

 

 
Figura III. 5 Balança analítica. 
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A segunda etapa deste ensaio foi a obtenção da espessura das mesmas amostras. Para 

isto, foi utilizado um relógio comparador  da marca MITUTOYO (deflectômetro) com precisão 

de 1/1000 mm (Figura III.6) 

 

(a) (b) 

Figura III. 6 Equipamento para medição da espessura das amostras dos polímeros: 
Deflectômetro. (a) PEAD (b) PEBD. 
 

3.3.3. RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 

 
A resistência mecânica das amostras de polietileno de alta densidade – PEAD e polietileno 

de baixa densidade – PEBD foram avaliadas através do ensaio mecânico de tração. 

 

Os ensaios são realizados através da aplicação de uma solicitação ao material sob 

condições controladas, geralmente deformação a velocidade constante, até a ruptura do 

material ou até que a tensão ou deformação alcance um valor pré-estabelecido. Durante o 

experimento, a carga ou tensão suportada pelo material (resposta do material) e a 

deformação a ele imposta são registradas (CANEVAROLO, 2007). 

 

O ensaio foi realizado em uma máquina Universal, marca EMIC, modelo DL-500MF, 

localizada no laboratório de Materiais Poliméricos e Caracterização – LMPC do 

Departamento de Engenharia Química – DEQ da Universidade Federal de Pernambuco – 

UFPE, conforme representado na Figura III.7. 
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Figura III. 7 Equipamento para ensaio de tração: Máquina universal, marca EMIC, modelo DL-
500MF. 
 

Esse equipamento consiste basicamente de um arranjo constituído por duas travessas (uma 

fixa e a outra móvel), uma célula de carga, um mecanismo de direcionamento, acessórios de 

afixação dos corpos de prova e extensômetros. 

 

Na travessa móvel, estão acoplados um mecanismo de direcionamento e uma célula de 

carga. Esse mecanismo controla o sentido (para cima ou para baixo) e a velocidade da 

travessa móvel. A célula de carga registra a carga e os extensômetros, a deformação do 

polímero. A deformação se dá a partir do deslocamento da travessa móvel em relação à 

travessa fixa (CANEVAROLO, 2007). 

 

Para a realização dos ensaios de tração são colocados afixadores tanto na travessa móvel 

quanto na fixa, para segurar o corpo de prova. Esses afixadores são chamados de garras e 

apresentam acionamento manual.  

 

O corpo de prova deve ficar preso a essas garras de forma reta, sem ondulações ou 

engelhado para que a ruptura não seja forçada para uma determinada região. Os corpos de 

prova afixados nas garras estão ilustrados nas Figuras III.8 e III.9. 
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Figura III. 8 Corpo de prova de PEAD afixado nas garras da máquina Universal. 
 

 
Figura III. 9 Corpo de prova de PEBD afixado nas garras da máquina Universal. 
 

Os corpos de prova para os ensaios de resistência à tração foram preparados segundo a 

norma ASTM D882 (2012) – Method for Tensile Properties of Thin Plastic Sheething. Os 

corpos de prova apresentam formato retangular, e suas dimensões são de 25mm x 75mm, 

como apresentado na Figura III.10. 
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Figura III. 10 Dimensões das amostras de (1) PEBD e (2) PEAD: 75 mm de comprimento por 25 
mm de largura. 
 

A velocidade do ensaio define a taxa de deformação que será aplicada no polietileno 

(CANEVAROLO, 2007). Assim, para estes ensaios foi utilizada uma velocidade constante de 

10mm/s. 

 

A temperatura é um fator que influencia no comportamento dos plásticos. Desta forma, é 

importante mencionar que o ensaio foi realizado a uma temperatura de 25±1°C. 

 

Foram utilizados 8 amostras de cada (PEAD e PEBD) devido a grande chance de erro nos 

ensaios, pois o plástico flexível, como são conhecidos, tendem a romper na própria garra. 

Por isso também foram colocados nas garras um material que minimizasse esse efeito 

(Figura III.8(2) e Figura III.9(1)). 

 

Os resultados deste ensaio de tração houve uma dificuldade na obtenção das curvas, pois 

no equipamento ligado a máquina universal, que gera os resultados (gráficos e tabelas), não 

havia saída externa, logo não houve como transportar os gráficos finais para este trabalho. 

Assim, ao invés de representar os resultados das curvas tensão de tração versus 

deslocamento e força de tração versus deslocamento de cada amostra ensaiada, foi 

elaborado um outro gráfico onde foi apresentado tanto a tensão quanto a força de tração de 

ruptura versus deslocamento de todas as amostras ensaiadas. 

3.3.4. ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO  

 
A metodologia do ensaio de cisalhamento é baseada no critério de ruptura de Coulomb. 

Apesar do ensaio ter sido idealizado para solos, como em muitas outras situações que não 
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existe metodologia específica para RSU, utiliza-se o mesmo conceito para realização dos 

ensaios em amostras de RSU, no caso, para mistura areia/plástico. 

 

O ensaio de resistência ao cisalhamento foi realizado com corpos de prova moldados com 

diferentes percentuais de plásticos. Para o termoplástico PEAD, realizaram-se ensaios com 

percentuais de 1 a 6% e para o PEBD, os percentuais foram de 1 a 4%.   

 

3.3.4.1. PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS E MOLDAGEM DOS CORPOS DE PROVA 
 

A metodologia adotada para a preparação das amostras e moldagem dos corpos de prova 

consta de quatro etapas: 

 

1. Determinação da densidade do solo da mistura e plástico – a densidade da areia foi 

determinada pelo ensaio de densidade máxima e mínima. Adotou-se para este trabalho a 

densidade mínima 14,23 kN/m3. Para o plástico, tendo em vista que para projetos de 

aterros são considerados valores entre 7,0 e 8,5 kN/m3, adotou-se o mínimo de 7,0 

kN/m3. 

 

2. Preparação da amostra de plástico – para determinar o tamanho das amostras de 

plástico levou-se em consideração as dimensões da caixa cisalhante, que é de 10,16 x 

101,6 x 44,5 mm com um volume de 459.350 mm3. Além disso, foi necessário um 

comprimento de amostra suficiente para que o material granular o segurasse com seu 

peso próprio, pois o plástico é extremamente volumoso, dificultando sua colocação na 

caixa. A princípio, a relação do comprimento do plástico com a caixa era de 1/10, porém 

como explicado anteriormente sobre a dificuldade de colocação do mesmo na caixa com 

o material granular, adotou-se para amostra de plástico um comprimento de 5 cm e 

largura de 1 cm, com uma relação de 1/2, como ilustrado na Figura III.11. 
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Figura III. 11 Processo adotado para obtenção das amostras com dimensões de 5cm de 
comprimento por 1cm de largura. 
 

3. Determinação do peso de plástico e areia para as diferentes amostras através das 

Equações III.1 e III.2. 

 

PP = Vol. da caixa x Dens. do P x % do P  (III.1) 

      

PA = Vol. da caixa x Dens. da A x % da A  (III.2) 
 

onde: 

P.P. – peso do plástico; 

Vol. da caixa – volume da caixa cisalhante; 

Dens. do P. – densidade adotada para o plástico; 

% do P. – percentagem do plástico; 

P.A. – peso da areia; 

Dens. da A. – densidade adotada para areia; 

% da A. – percentagem da areia. 

 

As Figuras III.12 e III.13 apresentam as amostras de areia e plástico separadas e em 

conjunto para cada percentual de plástico determinado para ensaiar. Pode-se observar a 

grande diferença volumétrica entre a massa de plástico e areia. Também é notória a 

diferença de volume para percentuais iguais dos dois diferentes tipos de plásticos. Essa 

diferença é devida ao acréscimo de aditivos no PEBD para aumentar o poder de 

absorção de pigmentos e, além disso, é necessário que essas mesmas embalagens 

sejam mais grossas para aumentar sua resistência. 
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Figura III. 12 Amostras de areia e plásticos após ensaiadas para: (1) 1% de PEAD; (2) 2% de 
PEAD; (3) 3% de PEAD; (4) 4% de PEAD; (5) 5% de PEAD e (6) 6% de PEAD. 

 

 
Figura III. 13 Amostras de areia e plásticos após ensaiadas para: (1) 1% de PEBD; (2) 2% de 
PEBD; (3) 3% de PEBD e (4) 4% de PEBD. 
 
4. Moldagem do corpo de prova na caixa de cisalhamento – para colocar a mistura 

dentro da caixa, primeiro foi feita uma mistura prévia nos dois materiais com auxilio de 
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uma cápsula. Desta forma, o plástico ficaria disposto de forma aleatória dentro da caixa. 

Como em alguns casos o percentual de plástico tinha um elevado volume, foi necessária 

uma vibração e compactação manual para assentar a amostra de forma correta na caixa.  

 

A Figura III.14 mostra as etapas para a moldagem do corpo de prova. 

 

 
 Figura III. 14 Processo de moldagem da amostra na caixa cisalhante. 

 

3.3.4.2. METODOLOGIA DOS ENSAIOS 
 

O equipamento utilizado para os ensaios de cisalhamento direto foi uma prensa de 

cisalhamento direto produzida pelo Ronald Top S/A (Figura III.15), com sistema de 

aplicação de tensão normal a partir de pesos em pendural. Nas leituras dos 

deslocamentos verticais e horizontais foram utilizados extensômetros com sensibilidade 

de 0,01 mm da marca Mitutoyo. A força horizontal foi determinada a partir de um anel 

dinamométrico de constante de 0.16 kgf/div e capacidade de 500 kgf. As tensões normais 

foram aplicadas e mantidas até a estabilização dos deslocamentos. Para estes ensaios, 

esta estabilização se deu em torno de 45 minutos para percentuais de plástico elevados e 

tempo inferior para percentuais menores. Para padronizar, utilizou-se esse tempo para 

todos os ensaios. 
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Figura III. 15 Equipamento para ensaio de cisalhamento direto: Prensa de cisalhamento direto 
produzida por Ronald Top S/A de diferentes ângulos. 

 

O cisalhamento dos corpos de prova para cada tensão normal aplicada foi realizado com 

velocidade constante de 0,483 mm/min. Como critério de ruptura, adotou-se os valores 

de pico da tensão cisalhante ou os valores máximos, nos ensaios da areia sem plástico. 

Já nos ensaios da areia com diferentes percentuais de plástico, devido à tensão de 

tração do material adicionado, a curva tensão-deslocamento não indicava valores de pico 

bem definidos. Desta forma, os resultados foram apresentados em função do percentual 

de deslocamento. Os deslocamentos máximos adotados nos ensaios foram de 18 mm. 

 

Uma série de seis tensões normais (25, 50, 75, 100, 150 e 200 kPa) foi ensaiada no 

equipamento com corpos de prova moldados para diferentes percentuais de plástico. 

Normalmente, esse tipo de ensaio é realizado para uma série de quatro tensões, porém 

como se buscava uma tendência à bilinearidade, adotaram-se as seis tensões citadas. 

 

Os ensaios de cisalhamento direto foram realizados com amostras preparadas com areia 

e diferentes percentuais de polietileno. As percentagens trabalhadas nesta pesquisa 

estão indicadas na Tabela III.2. 



 
 

61 

Tabela III. 2 Percentuais de polímeros nas amostras ensaiadas. 

AMOSTRAS COMPOSIÇÕES 

1. AREIA + PEAD 

99% AREIA + 1% PEAD 
98% AREIA + 2% PEAD 
97% AREIA + 3% PEAD 
96% AREIA + 4% PEAD 
95% AREIA + 5% PEAD 
94% AREIA + 6% PEAD 

2. AREIA + PEBD 

99% AREIA + 1% PEBD 
98% AREIA + 2% PEBD 
97% AREIA + 3% PEBD 
96% AREIA + 4% PEBD 

3. AREIA (sem polímeros) 100% AREIA 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos nos ensaios de caracterização física 

do material utilizado como matriz básica dos RSU (areia), que são os ensaios de 

granulometria, peso específico e densidade máxima e mínima. Também foram realizados 

ensaios de cisalhamento direto em pequenas dimensões para o conjunto matriz básica 

(areia) + matriz reforço (polietileno) com diferentes percentuais e ensaios de resistência à 

tração dos plásticos estudados (polietileno de baixa e alta densidade). 

 

Os ensaios de caracterização física da areia tiveram o objetivo de verificar se ela era 

adequada para ser utilizada como uma simulação da matriz básica dos resíduos sólidos 

urbanos, para que nos ensaios de cisalhamento direto fosse possível analisar melhor a 

influência  dos plásticos na resistência ao cisalhamento. Já o ensaio de tração teve por 

finalidade obter características mecânicas dos plásticos estudados para melhor 

compreender sua influência na resistência ao cisalhamento da mistura. 

 

4.1. ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DA AREIA 

 

4.1.1. PESO ESPECÍFICO DOS GRÃOS 

 

No ensaio de peso específico foi obtida a densidade real de 26,77 kN/m3 para a areia. A 

Tabela IV.1 apresenta o resultado do ensaio. 

 

Tabela IV. 1 Peso específico dos grãos. 

  ENSAIO 1 ENSAIO 2 
PICNÔMETRO No. 3  3  
TEMPERATURA (oC) 27  27  
PESO DO PICNÔMETRO (g) 33,72  33,72  
PESO DO PICNÔMETRO + SOLO (g) 43,72  43,72  
PESO PICÔMETRO+ÁGUA+SOLO (g) 91,64  91,63  
PESO PICÔMETRO+ÁGUA (g) 85,37  85,37  
DENSIDADE REAL (g/m3) 2,681  2,674  
DENSIDADE REAL MÉDIA (g/m3) 2,677  2,677  
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4.1.2. DENSIDADE MÁXIMA E DENSIDADE MÍNIMA 

 

Quando se trata de areia, o ensaio de compactação é inviável. Logo, decidiu-se pelo ensaio 

de densidade máxima e mínima. Fazendo uma simples análise deste ensaio, verifica que a 

densidade máxima encontrada para a amostra foi 16,96 kN/m3 enquanto a densidade 

mínima 14,23 kN/m3, conforme apresentado na Tabela IV.2. 

 

Tabela IV. 2 Resultado do ensaio de densidade máxima e mínima. 

PESO DO CILINDRO (g) 4175 

VOLUME DO CILINDRO (cm3) 997,46 

PESO DO CILINDRO+AREIA EM QUEDA LIVRE (g) 5594 

PESO DO CILINDRO+AREIA VIIBRANDO (g) 5867 

DENSIDADE MÁXIMA (g/cm3) 1,696 

DENSIDADE MÍNIMA (g/cm3) 1,423 
 

4.1.3. GRANULOMETRIA 

 

A Figura IV.1 apresenta a curva granulométrica da amostra de areia, enquanto na Tabela 

IV.3 mostra um breve resumo da caracterização física da amostra. Considerando o Sistema 

Unificado de Classificação de Solos – SUCS, o material se enquadra no grupo de areia bem 

graduada – SW. 

 

 
Figura IV. 1 Curva granulométrica da matriz básica. 
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Tabela IV. 3 Resumo dos resultados de caracterização física da areia granular. 

COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA (%) ABNT 
γγγγS 

(kN/m3) PEDREGULHO AREIA 
GROSSA 

AREIA 
MÉDIA 

AREIA 
FINA SILTE ARGILA 

SUCS 

26,77  0  4  56  40  0  0  SW 

 

A análise granulométrica da amostra da areia mostra que na sua composição há apenas 

areia, com uma predominância na percentagem de areia média, que apresenta 56% desta 

porção. A fração de areia grossa é bastante reduzida, representando apenas 4% do total, 

enquanto a de areia fina é de 40%. 

 

Analisando os resultados da Tabela IV.3 é possível confirmar que a amostra estudada é de 

areia granular e, como visto anteriormente no Capítulo II – Item 2.1.5, os materiais inertes 

apresentam comportamento mecânico semelhante a um solo granular muito heterogêneo de 

granulometria grosseira (GRISOLIA et al., 1995). Para efeito de simulação, ao tratar a 

amostra como resíduos sólidos pode-se considerar o material estudado como sendo a 

fração de materiais inertes da massa de resíduo antigo. 

 

4.2. ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DOS PLÁSTICOS 

 

4.2.1. DENSIDADE 

 

Neste ensaio foram obtidas as densidades dos polímeros, PEAD e PEBD. A Tabela IV.4 

apresenta um resumo dos resultados do ensaio. 

 

Tabela IV. 4 Valores das densidades de PEAD e PEBD. 

    

PESO MÉDIO DO PEAD (g) 0,0891 

ESPESSURA DO PEAD (mm) 0,0200 

VOLUME DO PEAD (mm3) 10,00 

DENSIDADE DO PEAD (g/mm3) 0,0089 

PESO MÉDIO DO PEBD (g) 0,2429 

ESPESSURA DO PEBD (mm) 0,0510 

VOLUME DO PEBD  (mm3) 25,50 

DENSIDADE DO PEBD (g/mm3) 0,0095 

  

 



 
 

65 

Através da Tabela IV.4 tem-se que as densidades dos polímeros PEAD e PEBD são 0,0089 

g/mm3 e 0,0095 g/mm3, respectivamente.  

 

4.3. ENSAIO DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DOS PLÁSTICOS 

 

Os ensaios de resistência à tração foram realizados com amostras de PEAD e PEBD e os 

resultados são apresentados a partir dos gráficos de tensão de tração versus deslocamento 

relativo horizontal (Figura IV.2a) e força versus deslocamento relativo horizontal (Figura 

IV.2b), enquanto que os correspondentes valores da tensão e força de acordo com os 

deslocamentos aplicados são mostrados na Tabela IV.5.  

 

  
Figura IV. 2 (a) Tensão de tração versus deslocamento relativo (b) Força versus deslocamento 
relativo. 
 

 

Nota-se que os resultados, tanto de PEAD como de PEBD, encontram-se agrupados, 

apresentando uma tendência, com exceção do corpo de prova número sete (CP7) para 

PEBD e o corpo de prova número um (CP1) para PEAD, Tabela IV.5. Assim, pode-se excluir 

estes pontos e considerar a média dos valores que são para PEAD, F = 6,74 N e ττττ = 2,88 

MPa, enquanto que para PEBD são F= 14,44 N e ττττ = 6,17 MPa. 

 

A partir dos valores apresentados, observa-se que a resistência à tração do material de 

PEBD é maior do que a de PEAD. Logo pode-se confirmar que os resultados deste trabalho 

está de acordo com Silva (2005) que afirma que quanto menor a densidade do plástico, 

maior a resistência à tração. Além disso, pode-se afirmar que a razão da grande diferença 

dos valores, praticamente o dobro, deve-se também ao fato do material de PEBD conter 

muitos aditivos, devido a pigmentação usada para a estampa das embalagens. 
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Tabela IV. 5 Valores das tensões e forças para respectivos deslocamentos relativos. 

PEBD PEAD 

  

Força 
(N) 

Desl. 
(mm) 

Tensão 
(MPa)   Força 

(N) 
Desl. 
(mm) 

Tensão 
(MPa) 

CP1 15,21 12,67 6,499 CP1 5,205 8,472 2,224 

CP2 12,08 11,64 5,161 CP2 8,146 3,906 3,481 

CP3 14,59 15,14 6,237 CP3 7,029 2,824 3,004 

CP4 13,96 13,16 5,968 CP4 7,029 2,918 3,004 

CP5 15,79 15,23 6,747 CP5 5,677 2,965 2,426 

CP6 13,48 13,18 5,759 CP6 6,479 2,965 2,769 

CP7 12,91 3,233 5,517 CP7 6,133 2,73 2,621 

CP8 15,95 14,53 6,815 CP8 6,668 2,73 2,849 
 

Outra maneira de conferir a resistência à tração dos materiais ensaiados é a partir da Figura 

IV. 3, que apresenta os corpos de prova após os ensaios. Nota-se que os corpos de prova 

de PEAD (1) rompem praticamente sem alongar, enquanto os corpos de prova (2) alongam 

muito para depois romper. 

 
Figura IV. 3 (1) Corpos de prova de PEAD (2) Corpos de prova de PEBD. 
 

4.4. ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO  

 

Os parâmetros de resistência obtidos nos ensaios de cisalhamento direto são apresentados 

para cada tipo de amostra ensaiada, com a finalidade de avaliar a influência das fibras 

(PEAD e PEBD) nos parâmetros de resistência dos RSU. 
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4.4.1.  AMOSTRAS COM 100% DE AREIA 
 

A Figura IV.4 apresenta as curvas de tensão cisalhante e deslocamento vertical versus 

deslocamento relativo horizontal, obtidas do ensaio da areia pura. 

 

Como se trata de areia, é possível constatar nas curvas da Figura IV.4a uma leve 

mobilização de pico de resistência logo no inicio dos deslocamentos, com exceção para a 

curva com tensão normal igual a 200 kPa que se encontra um pouco mais acentuada. Este 

comportamento é comum em areias não compactadas, areias fofas. Nessas amostras foi 

utilizada a densidade mínima da areia para realização do ensaio, sendo colocada a areia 

apenas por queda livre, sem nenhum tipo de vibração ou compactação. 

 

Na Figura IV.4b nota-se que as curvas mostram uma leve redução de volume. Esse 

comportamento de redução de volume é normal em areias fofas. 

 

Figura IV. 4 (a) Tensão cisalhante versus deslocamento relativo (b) Deslocamento vertical 
versus deslocamento relativo – 100% de Areia. 
 

A envoltória de resistência (Mohr-Coulomb) tensão cisalhante versus tensão normal é 

apresentada na Figura IV.5. A partir do R2 ≥ 0,98 pode-se considerar a curva de boa 

qualidade, representativa. O intercepto coesivo (c) encontrada foi de 3,5 kPa e o ângulo de 

atrito (φ) 24º. Como se sabe, a areia pura não tem coesão, assim pode-se dizer que a 

amostra se aproxima bastante de uma areia pura. 
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Figura IV. 5 Tensão cisalhante versus tensão normal – 100% areia. 
 

4.4.2. AMOSTRAS DE AREIA COM 1% DE PEAD  
 

Os resultados dos ensaios de resistência ao cisalhamento para amostras de areia com 1% 

de PEAD são apresentados a partir das curvas tensão cisalhante versus deslocamento 

relativo horizontal (Figura IV.6a) e deslocamento vertical versus deslocamento relativo 

horizontal (Figura IV.6b). 

 
Figura IV. 6 (a) Tensão cisalhante versus deslocamento relativo (b) Deslocamento vertical 
versus deslocamento relativo – Areia + 1% PEAD. 
 

É interessante observar que as curvas de tensão x deslocamento relativo horizontal 

apresenta um aumento de tensão cisalhante com o deslocamento relativo horizontal seguido 

de uma leve redução, voltando a aumentar até o término do ensaio. Tal fenômeno pode ser 

explicado pelo baixo teor de plástico na amostra. 

 

É possível notar que na Figura IV.6b as amostras sofrem compressão no início do 
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cisalhamento e em seguida prevalece um comportamento de dilatância do material. Este 

aumento de volume, entretanto, não chega a ser maior que ∆h < 1. 

 

Comparando este resultado aos encontrados por Motta (2011), observou-se o inverso do 

comportamento de variação de volume. Enquanto, os resultados encontrados por Fucale 

(2005) apresentaram um comportamento similar ao desta presente pesquisa. Esta diferença 

foi explicada por Motta (2011). Uma vez utilizado amostra de RSU fresco enquanto Fucale 

(2005) havia utilizado resíduos velhos, já estabilizados. A semelhança desse 

comportamento com os resultados obtidos por Fucale (2005) deve-se ao fato de que neste 

trabalho foi utilizado uma areia granular para simular a matriz básica dos ensaios de 

cisalhamento direto que muito se aproxima dos materiais inertes dos RSU, ou seja, o 

resíduo antigo, estabilizado. 

 

Observou-se ganho de resistência com acréscimo de deslocamento para todos os níveis de 

tensão normal aplicados. Desta forma, as envoltórias de resistência foram estimadas em 

função do nível de deslocamento (4,5; 9; 14 e 18%), ilustradas na Figura VI.7 e os 

correspondentes valores da tensão cisalhante de acordo com as tensões normais aplicadas 

são mostrados na Tabela IV.6. 

 

Há certa proximidade entre as envoltórias de resistência apresentadas na Figura IV.7 devido 

à baixa concentração de plástico, fazendo com que sua resistência não cresça tão 

expressivamente com o aumento do deslocamento. Este fenômeno também é notório nos 

parâmetros de resistência encontrados e expressos na Figuras IV.8 e Tabela IV.7. 

 

  
Figura IV. 7 (a) Envoltórias de resistência para diferentes níveis de deslocamento relativo 
horizontal – Areia + 1% de PEAD (b) Verificação da resistência bi-linear das envoltórias. 
 

Observa-se que o ângulo de atrito se mantém praticamente constante, pouco podendo notar 

a bilinearidade neste caso, enquanto para a coesão poderíamos dizer o mesmo, pois a 
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variação da mesma é pequena com um valor máximo de 18,9 kPa para 18% de 

deslocamento. 

 

Tabela IV. 6 Valores das tensões cisalhantes para diferentes níveis de deslocamento relativo 

horizontal para as tensões normais aplicadas – 1% de PEAD. 

τ τ τ τ PARA DIFERENTES NÍVEIS DE DESLOCAMENTO (kPa) 
σ(kPa) 

4,5% 9,0% 14,0% 18,0% 

25 30,9 32,3 36,2 37,8 

50 42,9 47,6 51,3 52,5 

75 61,9 67,9 75,4 80,0 

100 81,1 82,9 93,6 99,4 

150 111,9 116,6 128,0 133,5 

200 135,7 142,1 160,0 169,9 

 

  
Figura IV. 8 Variação do ângulo de atrito e coesão ao longo de diferentes níveis de 
deslocamento horizontal – 1% de PEAD. 
 

Tabela IV. 7 Parâmetros de resistência: coesão e ângulo de atrito para diferentes níveis de 

deslocamento relativo horizontal – 1% de PEAD. 

NÍVEIS DE DESLOCAMENTO PARÂMETROS 
4,5% 9,0% 14,0% 18,0% 

c' (kPa) 15,3 17,6 18,8 18,9 

φ' (º) 31,0 30,0 32,0 32,0 

R2 0,994 0,996 0,997 0,996 

 

Comparando com parâmetros de amostras de RSU encontrados na literatura, notam 

diferenças significativas devido ao baixo teor de plástico nas amostras ensaiadas. Quando 

comparamos este ensaio ao ensaio de amostras sem plásticos, observa-se um aumento 

tanto na tensão como nos parâmetros de resistência, porém este aumento foi mais 

significativo para coesão. 
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4.4.3. AMOSTRAS DE AREIA COM 2% DE PEAD  
 

Para o ensaio de amostras de areia com 2% de PEAD obteve-se alguns resultados 

relevantes. Dentre eles, estão as curvas tensão cisalhante versus deslocamento relativo 

horizontal e deslocamento vertical versus deslocamento relativo horizontal apresentado na 

Figura IV.9. 

 

Na Figura IV.9a observa-se que as curvas têm um ganho de resistência com o aumento dos 

deslocamentos relativos horizontais até o término do ensaio. Este comportamento é típico 

de materiais que possuem reforço em sua composição. Nota-se que para deslocamentos de 

18 mm, principalmente para as curvas de maiores tensões normais (150 kPa e 200 kPa), há 

uma tendência dos valores continuarem crescendo, embora pouco. Isto significa que as 

fibras são mais ativadas para maiores tensões.  

 

Na Figura IV.9b pode-se verificar que as amostras sofrem uma compressão inicialmente e 

em seguida uma dilatância. Este comportamento também foi constatado no ensaio para 

amostras de areia com 1% de PEAD, porém com um acréscimo de volume mais suave.  

 

 
 

Figura IV. 9 (a) Tensão cisalhante versus deslocamento relativo (b) Deslocamento vertical 
versus deslocamento relativo – Areia + 2% PEAD. 
 

As envoltórias de resistência das amostras de areia com 2% de PEAD para diferentes níveis 

de deslocamento horizontal estão ilustradas na Figura IV.10 e os correspondentes valores 

da tensão cisalhante de acordo com as tensões normais aplicadas são mostrados na Tabela 

IV.8. Nota-se que na Figura IV. 10b a envoltória de 18% de deslocamento já é perceptível a 

bilinearidade proposta por Kölsch (1993, 1995, 1996). 
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Figura IV. 10 (a) Envoltórias de resistência para diferentes níveis de deslocamento relativo 
horizontal – Areia + 2% de PEAD (b) Verificação da resistência bi-linear das envoltórias. 
 

Na Figura IV.11 são apresentadas as variações dos parâmetros de resistência obtidos para 

as amostras de areia com 2% de PEAD, coesão e ângulo de atrito, para diferentes níveis de 

deslocamento horizontal com seus respectivos valores na Tabela IV.9. 

 

Tabela IV. 8 Valores das tensões cisalhantes para diferentes níveis de deslocamento relativo 

horizontal para as tensões normais aplicadas – Areia + 2% de PEAD. 

τ τ τ τ PARA DIFERENTES NÍVEIS DE DESLOCAMENTO (kPa) 
σ(kPa) 

4,5% 9,0% 14,0% 18,0% 

25 37,5 44,9 47,0 46,0 

50 47,1 62,2 67,0 66,8 

75 60,1 84,1 98,2 102,0 

100 80,7 105,9 116,6 118,5 

150 95,9 129,0 151,7 159,8 

200 138,7 181,2 201,3 210,6 

 

  

Figura IV. 11 Variação do ângulo de atrito e coesão ao longo de diferentes níveis de 
deslocamento horizontal – Areia + 2% de PEAD. 
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Tabela IV. 9 Parâmetros de resistência: coesão e ângulo de atrito para diferentes níveis de 

deslocamento relativo horizontal – Areia + 2% de PEAD. 

NÍVEIS DE DESLOCAMENTO 
PARÂMETROS 

4,5% 9,0% 14,0% 18,0% 

c' (kPa) 20,0 25,6 26,7 24,0 

φ' (º) 28,6 34,8 37,1 37,8 

R2 0,978 0,988 0,994 0,995 

 

A coesão encontra-se num intervalo de 20 kPa a 27 kPa, enquanto o ângulo de atrito cresce 

com o aumento do deslocamento, apresentando 38º para um deslocamento de 18%. 

Entretanto autores como Jessberger (1990); Jessberger & Köckel (1993); Reunter (1995) e 

Kockel (1995), afirmam que o ângulo de atrito chega ao seu valor máximo para 

deslocamento de 20%, enquanto o intercepto coesivo começaria a acentuar para 

deslocamentos superiores a 10%, contradizendo os resultados da Figura IV.11. Porém, de 

acordo com os resultados obtidos por Fucale (2005) para a matriz composta e matriz 

composta reforçada, constatou-se que para deslocamento de 20% o ângulo de atrito tende a 

crescer caso o deslocamento seja superior aos 20%. Quanto à coesão, esta atingiu seu 

valor máximo em 10% de deslocamento. 

 

Os resultados do presente trabalho estão de acordo com o trabalho de Fucale (2005), como 

citado no ensaio para amostras de areia com 1% de PEAD, pois a matriz básica, aqui 

utilizada, simula resíduos velhos. 

  

4.4.4. AMOSTRAS DE AREIA COM 3% DE PEAD  
 

Os resultados dos ensaios de resistência ao cisalhamento para amostras de areia com 3% 

de PEAD são apresentados a partir das curvas tensão cisalhante versus deslocamento 

relativo horizontal (Figura IV.12a) e deslocamento vertical versus deslocamento relativo 

horizontal (Figura IV.12b). 
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Figura IV. 12 (a) Tensão cisalhante versus deslocamento relativo (b) Deslocamento vertical 
versus deslocamento relativo – Areia + 3% PEAD. 
 

As curvas da Figura IV.12a apresentam um comportamento parecido com o da Figura IV.9a, 

do ensaio de areia com 2% de PEAD, porém com maiores tensões cisalhantes para as 

curvas de tensão normal maiores. Tal fato deve-se a um percentual mais elevado das fibras. 

 

A Figura IV.12b, que mostra as curvas de deslocamento vertical versus deslocamento 

relativo horizontal, também apresenta comportamento semelhante ao ensaio de amostras de 

areia com 2% de PEAD, com uma leve compressão inicial com posterior dilatância.  

 

As envoltórias de resistência para diferentes níveis de deslocamento horizontal estão 

ilustradas na Figura IV.13 e os correspondentes valores da tensão cisalhante de acordo com 

as tensões normais aplicadas são mostrados na Tabela IV.10. 

 

O comportamento das curvas é muito parecido com a do ensaio anterior, apresentando a 

curva de 14% e 18% de deslocamento uma praticamente sobreposta à outra e, com 

exceção dessas duas, a inclinação da curva será menor quanto menor for seu 

deslocamento. 

 



 
 

75 

  
Figura IV. 13 (a) Envoltórias de resistência para diferentes níveis de deslocamento relativo 
horizontal – Areia + 3% de PEAD (b) Verificação da resistência bi-linear das envoltórias. 
 

Tabela IV. 10 Valores das tensões cisalhantes para diferentes níveis de deslocamento relativo 

horizontal para as tensões normais aplicadas – Areia + 3% de PEAD. 

τ τ τ τ PARA DIFERENTES NÍVEIS DE DESLOCAMENTO (kPa)    
σ(kPa) 

4,5% 9,0% 14,0% 18,0% 

25 40,4 49,2 50,0 50,1 

50 46,9 64,5 75,0 78,4 

75 63,2 89,5 104,0 105,0 

100 74,1 106,6 128,4 133,4 

150 93,5 135,6 166,8 174,2 

200 114,2 177,6 219,1 226,5 

 

Na Figura IV.14 pode-se ver a variação dos parâmetros de resistência obtidos para as 

amostras de areia com 3% de PEAD, coesão e ângulo de atrito, para diferentes níveis de 

deslocamento horizontal com seus respectivos valores na Tabela IV.11. 

 

  
Figura IV. 14 Variação do ângulo de atrito e coesão ao longo de diferentes níveis de 
deslocamento horizontal – Areia + 3% de PEAD. 
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Tabela IV. 11 Parâmetros de resistência: coesão e ângulo de atrito para diferentes níveis de 

deslocamento relativo horizontal – Areia + 3% de PEAD. 

NÍVEIS DE DESLOCAMENTO 
PARÂMETROS 

4,5% 9,0% 14,0% 18,0% 

c' (kPa) 29,0 31,1 28,5 28,2 

φ' (º) 22,5 33,8 39,7 39,7 

R2 0,994 0,995 0,997 0,997 

 

Igualmente ao ensaio de amostras de areia com 2% de PEAD, a coesão cresce inicialmente 

por um intervalo e decai com maiores deslocamentos, tendo seus valores encontrados na 

faixa de 28 kPa a 31 kPa, mantendo-se praticamente constante. Já o ângulo de atrito se 

mantém crescente com o aumento dos deslocamentos, mas no final do ensaio, para 

deslocamento de 18%, mostra-se uma estabilização no seu valor de aproximadamente 40º. 

 

4.4.5. AMOSTRAS DE AREIA COM 4% DE PEAD  
 

A Figura IV.15 apresenta as curvas de tensão cisalhante e deslocamento vertical versus 

deslocamento relativo horizontal obtido do ensaio de amostras de areia com 4%de PEAD. 

 

O comportamento das curvas da Figura IV15a é bastante parecido com o dos ensaios 

anteriores, quais sejam, areia mais 2% e 3% de PEAD, porém nota-se uma variação maior 

na resistência em relação aos outros ensaios. 

 

Na Figura IV.15b observa-se que as curvas apresentam uma leve redução de volume com 

uma dilatância em seguida. Esse comportamento muito se assemelha aos dos demais 

ensaios analisados com reforço. 
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Figura IV. 15 (a) Tensão cisalhante versus deslocamento relativo (b) Deslocamento vertical 
versus deslocamento relativo – Areia + 4% PEAD. 
 

As envoltórias de resistência das amostras de areia com 4% de PEAD para diferentes níveis 

de deslocamento horizontal estão ilustradas na Figura IV.16 e os correspondentes valores 

da tensão cisalhante de acordo com as tensões normais aplicadas são mostrados na Tabela 

IV.12. 

 

  

Figura IV. 16 (a) Envoltórias de resistência para diferentes níveis de deslocamento relativo 
horizontal – 4% de PEAD (b) Verificação da resistência bi-linear das envoltórias. 
 

Na Figura IV.16a se nota uma diferença em relação aos demais gráficos de envoltória de 

resistência para diferentes níveis de deslocamentos analisados. Primeiramente, é possível 

visualizar claramente as curvas de 14% e 18%, fato difícil nos demais gráficos em que estas 

curvas encontravam-se praticamente sobrepostas. Outra diferença é que neste gráfico a 

coesão inicial é um pouco variada enquanto nos demais gráficos a coesão parte 

praticamente do mesmo ponto, mesmo valor.  

 

A partir da Figura IV. 16b pode-se distinguir claramente a bilinearidade da resistência para 

os deslocamentos escolhidos aleatoriamente. 
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Tabela IV. 12 Valores das tensões cisalhantes para diferentes níveis de deslocamento relativo 

horizontal para as tensões normais aplicadas – 4% de PEAD. 

τ τ τ τ PARA DIFERENTES NÍVEIS DE DESLOCAMENTO (kPa)    
σ(kPa) 

4,5% 9,0% 14,0% 18,0% 

25 46,6 58,3 57,6 54,9 

50 48,1 73,1 82,2 61,9 

75 68,1 100,7 115,5 116,7 

100 73,3 111,6 135,8 143,9 

150 97,7 149,0 181,6 192,0 

200 106,6 166,1 208,4 222,9 

     

 

Na Figura IV.17 pode-se ver as variações dos parâmetros de resistência obtidos para as 

amostras de areia com 4% de PEAD, coesão e ângulo de atrito, para diferentes níveis de 

deslocamento horizontal com seus respectivos valores na Tabela IV.13. 

 

A coesão concentra-se num intervalo de 29 kPa a 46 kPa, tendo seu valor máximo para 

deslocamento de 9%, enquanto que o ângulo de atrito cresce com o aumento do 

deslocamento, durante todo o processo do ensaio, com um valor máximo de 41º. 

 

  
Figura IV. 17 Variação do ângulo de atrito e coesão ao longo de diferentes níveis de 
deslocamento horizontal – Areia + 4% de PEAD. 
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Tabela IV. 13 Parâmetros de resistência: coesão e ângulo de atrito para diferentes níveis de 

deslocamento relativo horizontal – Areia + 4% de PEAD. 

NÍVEIS DE DESLOCAMENTO 
PARÂMETROS 

4,5% 9,0% 14,0% 18,0% 

c' (kPa) 35,9 46,0 42,2 29,1 

φ' (º) 19,8 30,4 37,5 40,6 

R2 0,965 0,978 0,983 0,965 

 

4.4.6. AMOSTRAS DE AREIA COM 5% DE PEAD  
 

A Figura IV.18 ilustra as curvas tensão cisalhante e deslocamento vertical ao longo do 

deslocamento relativo horizontal das amostras de areia com 5% de PEAD. 

 

As curvas apresentadas na Figura IV. 18a mostram que a resistência do material tem um 

acréscimo com o aumento do deslocamento do início ao final do ensaio, como foi visto nos 

ensaios anteriores com inclusão de PEAD. 

 

As curvas de deslocamento vertical ao longo do deslocamento relativo horizontal na fase de 

cisalhamento dos ensaios de amostras de areia com 5% de PEAD (Figura IV.18b) 

mostraram comportamento semelhante ao dos demais ensaios, exceto de areia com 1% de 

PEAD, ou seja, uma compressão inicial seguida de uma dilatância.  

 

 
 

Figura IV. 18 (a) Tensão cisalhante versus deslocamento relativo (b) Deslocamento vertical 
versus deslocamento relativo – Areia + 5% PEAD. 
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As envoltórias de resistência para diferentes níveis de deslocamento horizontal estão 

ilustradas na Figura IV.19 e os correspondentes valores da tensão cisalhante de acordo com 

as tensões normais aplicadas são mostrados na Tabela IV.14. 

 

  
Figura IV. 19 (a) Envoltórias de resistência para diferentes níveis de deslocamento relativo 
horizontal – Areia + 5% de PEAD (b) Verificação da resistência bi-linear das envoltórias. 
 

Tabela IV. 14 Valores das tensões cisalhantes para diferentes níveis de deslocamento relativo 

horizontal para as tensões normais aplicadas – Areia + 5% de PEAD. 

τ τ τ τ PARA DIFERENTES NÍVEIS DE DESLOCAMENTO (kPa)    
σ(kPa) 

4,5% 9,0% 14,0% 18,0% 

25 35,4 39,2 38,9 38,8 

50 41,5 53,7 58,6 59,7 

75 58,5 79,4 89,9 91,0 

100 69,1 95,3 109,3 111,9 

150 91,1 129,7 153,1 159,4 

200 110,0 157,3 188,5 197,5 

 

As envoltórias da Figura IV.19a apresentam praticamente a mesma coesão, porém com 

ângulos de atrito diferentes, apresentando a mesma tendência dos demais ensaios com 

PEAD. Quanto menor o deslocamento horizontal, menor o ângulo de atrito, salvo para os 

deslocamentos de 14% e 18%, pois estes se encontram praticamente sobrepostos. 

 

É possível observar que houve uma redução na tensão cisalhante quando se compara ao 

ensaio de amostras de areia com 4% de PEAD. Logo esta redução aparece provavelmente 

porque o aumento do plástico ao invés de ativar as fibras como vinha acontecendo, passa a 

deslizar entre si, devido à grande quantidade. Outra provável explicação para esta redução 

pode ser atribuída às dimensões das amostras adotadas nos ensaios. 
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Apesar de notar a bilinearidade nas envoltórias apresentadas na Figura IV.19b, elas não são 

tão acentuadas como para as amostras de areia com 4% de PEAD. 

 

Na Figura IV.20 pode-se ver a variação dos parâmetros de resistência (coesão e ângulo de 

atrito) obtidos para as amostras de areia com 5% de PEAD para diferentes níveis de 

deslocamento horizontal com seus respectivos valores na Tabela IV.15. 

 

  
Figura IV. 20 Variação do ângulo de atrito e coesão ao longo de diferentes níveis de 
deslocamento horizontal – Areia + 5% de PEAD. 
 

Analisando a Figura IV.20 juntamente com a Tabela IV.15, observa-se que a coesão tem 

seu valor máximo para 9% de deslocamento com c’ = 23,5 kPa. A coesão varia numa faixa 

de 17 kPa a 23,5 kPa para os deslocamentos alcançados neste ensaio. Enquanto para o 

ângulo de atrito tem-se comportamento inverso, pois este cresce com o aumento do 

deslocamento. O maior ângulo de atrito obtido neste ensaio foi φ = 37,5º para 18% de 

deslocamento, porém caso houvesse deslocamentos superiores, o ângulo achado seria 

ainda maior que o encontrado. 

 

Tabela IV. 15 Parâmetros de resistência: coesão e ângulo de atrito para diferentes níveis de 

deslocamento relativo horizontal – Areia + 5% de PEAD. 

NÍVEIS DE DESLOCAMENTO 
PARÂMETROS 

4,5% 9,0% 14,0% 18,0% 

c' (kPa) 23,4 23,5 19,3 17,2 

φ' (º) 23,0 32,4 37,1 37,5 

R2 0,993 0,993 0,994 0,996 
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4.4.7. AMOSTRAS DE AREIA COM 6% DE PEAD  
 

A Figura IV.21 apresenta os resultados do ensaio de cisalhamento direto para amostras de 

areia com 6% de PEAD em sua composição. 

 

 
 

Figura IV. 21 (a) Tensão cisalhante versus deslocamento relativo (b) Deslocamento vertical 
versus deslocamento relativo – Areia + 6% PEAD. 
 

Com relação ao comportamento das curvas tensão x deslocamento relativo (Figura IV21a), 

nota-se um acréscimo continuo da resistência cisalhante com o aumento do deslocamento 

relativo horizontal, fato típico de materiais com inclusão de fibras em sua composição. 

 

A Figura IV.21b mostra curvas de deslocamento vertical versus deslocamento relativo 

horizontal. Nela, as curvas apresentam uma compressão inicial um pouco mais estendida 

em relação ao deslocamento horizontal seguida de um aumento de volume para maiores 

deslocamentos.  

 

As envoltórias de resistência para diferentes níveis de deslocamento horizontal para 

amostras de areia com 6% de PEAD em sua composição estão ilustradas na Figura IV.22 e 

os correspondentes valores da tensão cisalhante de acordo com as tensões normais 

aplicadas são mostrados na Tabela IV.16. 

 

Como em outros ensaios com a inclusão de PEAD no corpo de prova, é verificada a 

bilinearidade da resistência para as envoltórias apresentadas na Figura IV.22b, mostrando 

bem a participação das fibras na resistência do conjunto material granular + PEAD. 
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Figura IV. 22 (a) Envoltórias de resistência para diferentes níveis de deslocamento relativo 
horizontal – Areia + 6% de PEAD (b) Verificação da resistência bi-linear das envoltórias. 
 

Tabela IV. 16 Valores das tensões cisalhantes para diferentes níveis de deslocamento relativo 

horizontal para as tensões normais aplicadas – Areia + 6% de PEAD. 

τ τ τ τ PARA DIFERENTES NÍVEIS DE DESLOCAMENTO (kPa)    
σ(kPa) 

4,5% 9,0% 14,0% 18,0% 

25 26,7 35,8 44,8 47,1 

50 39,2 60,7 73,9 76,7 

75 59,5 91,0 109,8 114,5 

100 65,3 106,3 130,3 139,7 

150 91,9 140,9 173,4 185,5 

200 107,6 167,9 211,1 230,5 

 

  
Figura IV. 23 Variação do ângulo de atrito e coesão ao longo de diferentes níveis de 
deslocamento horizontal – Areia + 6% de PEAD. 
 

Na Figura IV.23 pode-se ver a variação dos parâmetros de resistência (coesão e ângulo de 

atrito) obtidos para as amostras de areia com 6% de PEAD, para diferentes níveis de 

deslocamento horizontal com seus respectivos valores na Tabela IV.17. A partir da Figura 

IV.23, constata-se que a coesão varia de 18 kPa a 29 kPa, tendo seu valor máximo de c’ = 

29 kPa para 14% de deslocamento, enquanto o ângulo de atrito tem seu valor máximo de φ 
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= 41º em 18% de deslocamento, maior deslocamento realizado neste ensaio. 

 

Tabela IV. 17 Parâmetros de resistência: coesão e ângulo de atrito para diferentes níveis de 

deslocamento relativo horizontal – Areia + 6% de PEAD. 

NÍVEIS DE DESLOCAMENTO 
PARÂMETROS 

4,5% 9,0% 14,0% 18,0% 

c' (kPa) 18,3 25,5 29,4 27,7 

φ' (º) 24,2 34,5 39,5 41,0 

R2 0,982 0,979 0,987 0,991 

 

4.4.8. AMOSTRAS DE AREIA COM 1% DE PEBD  
 

Os resultados dos ensaios de resistência ao cisalhamento para amostras de areia com 1% 

de PEBD são apresentados a partir das curvas tensão cisalhante versus deslocamento 

relativo horizontal (Figura IV.24a) e deslocamento vertical versus deslocamento relativo 

horizontal (Figura IV.24b). 

 

No gráfico tensão x deslocamento horizontal, na Figura IV.24a, observou-se que as curvas, 

principalmente para maiores tensões normais aplicadas, apresentam um aumento de tensão 

cisalhante com o deslocamento relativo horizontal seguido de uma leve redução até o 

término do ensaio, resultados bem diferentes de amostras com inclusão de fibras. Este 

comportamento lembra o observado no ensaio de amostras com 100% de areia.  

 

Na Figura IV.24b evidencia-se que as amostras sofrem uma leve contração no inicio e no 

final dos deslocamentos. Já nos deslocamentos intermediários, as amostras sofrem um 

pequeno aumento de volume. 
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Figura IV. 24 (a) Tensão cisalhante versus deslocamento relativo (b) Deslocamento vertical 
versus deslocamento relativo – Areia + 1% PEBD. 
 

As envoltórias de resistência para diferentes níveis de deslocamento horizontal para 

amostras de areia com inclusão de 1% de PEBD em sua composição estão ilustradas na 

Figura IV.25, enquanto que os correspondentes valores da tensão cisalhante de acordo com 

as tensões normais aplicadas são mostrados na Tabela IV.18. 

 

Diferente da maioria dos ensaios de amostras de areia com PEAD, as envoltórias 

apresentadas na Figura IV.25b não apresenta uma resistência bi-linear. Isto é claramente 

explicado pelo baixo teor (volume) de plástico no corpo de prova. Uma vez que as fibras não 

trabalham, não haverá acréscimo do efeito de tração na resistência ao cisalhamento, não 

apresentando a bilinearidade demostrada por Kölsch (1993, 1995, 1996). 

 

  

Figura IV. 25 (a) Envoltórias de resistência para diferentes níveis de deslocamento relativo 
horizontal – Areia + 1% de PEBD (b) Verificação da resistência bi-linear das envoltórias. 
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Tabela IV. 18 Valores das tensões cisalhantes para diferentes níveis de deslocamento relativo 

horizontal para as tensões normais aplicadas – Areia + 1% de PEBD. 

τ τ τ τ PARA DIFERENTES NÍVEIS DE DESLOCAMENTO (kPa) 
σ(kPa) 

4,5% 9,0% 14,0% 18,0% 

25 27,7 27,5 29,1 30,4 

50 38,5 44,0 43,6 42,1 

75 59,3 59,0 56,1 56,5 

100 84,4 77,2 73,9 73,1 

150 120,7 109,1 104,5 101,4 

200 148,9 130,0 123,9 120,6 

 

Na Figura IV.25, as curvas de envoltória apresentam comportamento oposto àquele dos 

demais ensaios realizados. Nota-se neste gráfico que as curvas com maiores percentagens 

de deslocamento horizontal possuem declividades menores. Desta forma, o ângulo de atrito 

decresce com o aumento do deslocamento, como se pode observar na Figura IV.26. Outra 

constatação é que a coesão, ao contrário do que vinha acontecendo nos demais ensaios, 

cresceu com o aumento dos deslocamentos. Assim, através da Tabela IV.19 pode-se 

afirmar que a coesão varia de 7 kPa a 17 kPa, tendo seu valor máximo apresentado para 

18% de deslocamento horizontal enquanto o ângulo de atrito encontra-se numa faixa de 24º 

a 35º. 

 

Comparando esse ensaio com o de amostras com 100% de areia é possível notar que o 

aumento de coesão para o deslocamento horizontal de 4,5% apesar de ser praticamente o 

dobro não é significativo, pois para o ensaio sem inclusão de polímeros a coesão 

apresentada é c’ = 3,5 kPa e a mínima para este ensaio, amostras de areia com 1% de 

PEBD, é c’ = 6,9 kPa. 

 

  
Figura IV. 26 Variação do ângulo de atrito e coesão ao longo de diferentes níveis de 
deslocamento horizontal – Areia + 1% de PEBD. 
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Tabela IV. 19 Parâmetros de resistência: coesão e ângulo de atrito para diferentes níveis de 

deslocamento relativo horizontal – Areia + 1% de PEBD. 

NÍVEIS DE DESLOCAMENTO 
PARÂMETROS 

4,5% 9,0% 14,0% 18,0% 

c' (kPa) 6,9 14,4 15,9 17,2 

φ' (º) 35,7 28,9 25,9 23,9 

R2 0,992 0,993 0,993 0,994 

 
Pode-se afirmar que este comportamento de aumento da tensão cisalhante seguida de uma 

leve redução até o final do ensaio ocorreu devido ao baixo teor de fibras, prevalecendo o 

comportamento do material granular. Pois, apesar das amostras de areia com 1% de PEAD 

apresentarem este mesmo comportamento, se estas forem comparadas com amostras de 

areia  com 1% de PEBD, nota-se que o volume de PEAD aparenta ter cerca de quatro vezes 

o de PEBD (Figura IV.27). 

 

 
Figura IV. 27 Volume de (a) 1% de PEAD e (b) 4% de PEBD.  
 

4.4.9. AMOSTRAS DE AREIA COM 2% DE PEBD 
 

A Figura IV.28 apresenta os resultados do ensaio de cisalhamento direto para amostras de 

areia com inclusão de 2% de PEBD em sua composição. 
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Figura IV. 28 (a) Tensão cisalhante versus deslocamento relativo (b) Deslocamento vertical 
versus deslocamento relativo – Areia + 2% PEBD. 
 
Nas curvas do gráfico tensão cisalhante versus deslocamento relativo horizontal para 

amostras de areia com 2% de PEBD em sua composição (Figura IV.28a), observou-se o 

aumento da tensão cisalhante com o deslocamento.  

 

Apesar de menos expressivo que no ensaio anterior (amostras de areia com 1% de PEBD), 

as curvas também apresentam um aumento de tensão cisalhante com o deslocamento 

relativo horizontal seguido de uma leve redução, porém volta a crescer levemente até o 

término, principalmente para as curvas com maior tensão normal aplicada (150 kPa e 

200kPa). 

 

Outro resultado importante do ensaio de cisalhamento está ilustrado na Figura IV. 28b, 

deslocamento vertical versus deslocamento horizontal. Nela observa-se que o seu 

comportamento é semelhante aos ensaios de amostras de areia com PEAD, pois no inicio 

dos deslocamentos as amostras sofrem uma pequena contração seguida de dilatância com 

o acréscimo do deslocamento relativo horizontal. 

 

As envoltórias de resistência para diferentes níveis de deslocamento horizontal para 

amostras de areia com 2% de PEBD em sua composição estão ilustradas na Figura IV.29 e 

os correspondentes valores da tensão cisalhante de acordo com as tensões normais 

aplicadas são mostrados na Tabela IV.20. 
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Figura IV. 29 Envoltórias de resistência para diferentes níveis de deslocamento relativo 
horizontal – Areia + 2% de PEBD (b) Verificação da resistência bi-linear das envoltórias. 
 

As envoltórias de resistência para as amostras de areia com 2% de PEBD se comportam de 

maneira semelhante aos ensaios realizados com PEAD. Apesar das proximidades entre as 

curvas (fato detectado no ensaio de amostras de areia com 1% de PEAD), nota-se que as 

de menor percentagem de deslocamento encontram-se mais abaixo e as de maior 

percentagem, acima, com valores de tensão cisalhante maiores. As envoltórias também não 

apresentam bilinearidade (Figura IV.29b). Como explicado no ensaio de amostras de areia 

com 1% de PEAD, essa proximidade das curvas se dá pelo fato de existir pouca 

percentagem de plástico na amostra.  

 

Tabela IV. 20 Valores das tensões cisalhantes para diferentes níveis de deslocamento relativo 

horizontal para as tensões normais aplicadas – Areia + 2% de PEBD. 

τ τ τ τ PARA DIFERENTES NÍVEIS DE DESLOCAMENTO (kPa) 
σ(kPa) 

4,5% 9,0% 14,0% 18,0% 

25 23,0 28,5 30,5 31,8 

50 35,3 42,9 44,5 44,7 

75 52,7 67,1 72,8 72,4 

100 74,1 81,4 84,8 84,9 

150 102,2 119,0 131,4 136,3 

200 136,7 150,3 161,9 173,1 

 

Na Figura IV.30 pode-se ver as variações dos parâmetros de resistência (coesão e ângulo 

de atrito) obtidos para as amostras de areia com 2% de PEBD para diferentes níveis de 

deslocamento horizontal com seus respectivos valores na Tabela IV.21. 

 

Como apresentado nos ensaios de amostras de areia com PEAD, os parâmetros para este 
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ensaio seguem a mesma tendência. A coesão cresce até certo deslocamento horizontal 

caindo para deslocamentos superiores. Sua variação é de 5 kPa a 11 kPa, com valor 

máximo para 9% de deslocamento.  

 

Observando o ângulo de atrito, percebe-se que ele cresce, mesmo que pouco, com o 

aumento do deslocamento horizontal. O valor máximo encontrado para o ângulo foi φ = 35º. 

 

  

Figura IV. 30 Variação do ângulo de atrito e coesão ao longo de diferentes níveis de 
deslocamento horizontal – Areia + 2% de PEBD. 
 

Tabela IV. 21 Parâmetros de resistência: coesão e ângulo de atrito para diferentes níveis de 

deslocamento relativo horizontal – Areia + 2% de PEBD. 

NÍVEIS DE DESLOCAMENTO 
PARÂMETROS 

4,5% 9,0% 14,0% 18,0% 

c' (kPa) 4,7 10,6 10,0 6,8 

φ' (º) 32,4 33,1 34,0 34,8 

R2 0,997 0,997 0,993 0,994 

 

4.4.10. AMOSTRAS DE AREIA COM 3% DE PEBD  
 

Os resultados dos ensaios de resistência ao cisalhamento para amostras de areia com 

inclusão de 3% de PEBD em sua composição são apresentados através das curvas tensão 

cisalhante versus deslocamento relativo horizontal (Figura IV.31a) e deslocamento vertical 

versus deslocamento relativo horizontal (Figura IV.31b). 
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Figura IV. 31 (a) Tensão cisalhante versus deslocamento relativo (b) Deslocamento vertical 
versus deslocamento relativo – Areia + 3% PEBD. 
 

A Figura IV.31a mostra que a tensão cisalhante cresce com o deslocamento horizontal e 

com a tensão normal aplicada. Nas curvas há um claro aumento da tensão cisalhante com o 

aumento do deslocamento relativo horizontal até o término do ensaio, o que comprova a 

ativação das fibras nas amostras ensaiadas. Já no gráfico deslocamento vertical x 

deslocamento horizontal (Figura IV.31b), as amostras apresentam uma contração no início 

dos deslocamentos e em seguida um aumento no volume. Este comportamento é 

apresentado para amostras de residuo velho, como no trabalho de Fucale (2005) citado 

anteriormente. 

 

As envoltórias de resistência para diferentes níveis de deslocamento horizontal para 

amostras de areia com 3% de PEBD em sua composição estão ilustradas na Figura IV.32 e 

os correspondentes valores da tensão cisalhante de acordo com as tensões normais 

aplicadas são mostrados na Tabela IV.22. 

 

A partir do gráfico da Figura IV. 32a, nota-se que a maior coesão é para o deslocamento 

horizontal de 4,5%, porém quase não há variação no ângulo de atrito, como é possível 

comprovar na Figura IV. 33, que apresenta a variação do ângulo de atrito e coesão ao longo 

de diferentes níveis de deslocamento horizontal e na Tabela IV. 23 encontra-se os 

respectivos valores.  
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Figura IV. 32 Envoltórias de resistência para diferentes níveis de deslocamento relativo 
horizontal – Areia + 3% de PEBD (b) Verificação da resistência bi-linear das envoltórias. 
 

Tabela IV. 22 Valores das tensões cisalhantes para diferentes níveis de deslocamento relativo 

horizontal para as tensões normais aplicadas – Areia + 3% de PEBD. 

τ τ τ τ PARA DIFERENTES NÍVEIS DE DESLOCAMENTO (kPa)    
σ(kPa) 

4,5% 9,0% 14,0% 18,0% 

25 26,9 29,2 30,3 31,0 

50 40,9 45,6 47,4 48,2 

75 51,2 64,2 69,5 70,2 

100 67,0 80,0 88,5 91,9 

150 88,7 111,1 125,5 129,5 

200 120,6 147,6 169,7 177,5 

 

A coesão decresce com o aumento do deslocamento horizontal, variando de 8 kPa a 24 

kPa, enquanto que com o ângulo de atrito acontece o oposto, pois ele cresce com o 

aumento do deslocamento horizontal, tendo seu valor máximo de φ = 35º. 

 

  
Figura IV. 33 Variação do ângulo de atrito e coesão ao longo de diferentes níveis de 
deslocamento horizontal – Areia + 3% de PEBD. 
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Tabela IV. 23 Parâmetros de resistência: coesão e ângulo de atrito para diferentes níveis de 

deslocamento relativo horizontal – Areia + 3% de PEBD. 

NÍVEIS DE DESLOCAMENTO 
PARÂMETROS 

4,5% 9,0% 14,0% 18,0% 

c' (kPa) 23,7 12,4 8,8 7,5 

φ' (º) 31,3 31,7 34,7 34,8 

R2 0,991 0,999 0,999 0,998 

 

4.4.11. AMOSTRAS DE AREIA COM 4% DE PEBD  
 

Os resultados dos ensaios de resistência ao cisalhamento para amostras de areia com 4% 

de PEBD em sua composição são apresentados através das curvas tensão cisalhante 

versus deslocamento relativo horizontal (Figura IV.34a) e deslocamento vertical versus 

deslocamento relativo horizontal (Figura IV.34b). 

 

Assim como apresentado no ensaio de amostras de areia com 3% de PEBD, para este 

ensaio de areia com 4% de PEBD as curvas de tensão x deslocamento horizontal mostram 

um crescimento da tensão com o aumento dos deslocamentos horizontais. E para as curvas 

deslocamento vertical x deslocamento horizontal, uma leve contração para deslocamentos 

horizontais iniciais com uma posterior dilatância das amostras. 

 

 
 

Figura IV. 34 (a) Tensão cisalhante versus deslocamento relativo (b) Deslocamento vertical 
versus deslocamento relativo – Areia + 4% PEBD. 
 

As envoltórias de resistência para diferentes níveis de deslocamento horizontal para 

amostras de areia com inclusão de 4% de PEBD em sua composição estão ilustradas na 
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Figura IV.35, enquanto que os correspondentes valores da tensão cisalhante de acordo com 

as tensões normais aplicadas são mostrados na Tabela IV.24. 

 

Se levar em consideração que 1% de PEAD equivale aproximadamente a 4% de PEBD em 

unidade de volume, não seria estranho se apresentasse semelhanças com o ensaio de areia 

com 1% de PEAD, onde as envoltórias com menores deslocamentos apresentam 

parâmetros de resistência menores (Figura IV. 35a) e tampouco apresentam bilinearidade 

em suas envoltórias apresentadas na Figura IV. 35b. 

 

  

Figura IV. 35 Envoltórias de resistência para diferentes níveis de deslocamento relativo 
horizontal – Areia + 4% de PEBD (b) Verificação da resistência bi-linear das envoltórias. 
 

Tabela IV. 24 Valores das tensões cisalhantes para diferentes níveis de deslocamento relativo 

horizontal para as tensões normais aplicadas – Areia + 4% de PEBD. 

τ τ τ τ PARA DIFERENTES NÍVEIS DE DESLOCAMENTO (kPa)    
σ(kPa) 

4,5% 9,0% 14,0% 18,0% 

25 30,0 32,9 33,2 33,8 

50 39,6 50,9 56,6 59,4 

75 56,2 68,4 78,4 80,8 

100 65,1 83,4 95,7 101,6 

150 95,1 118,2 133,3 139,3 

200 125,5 151,3 169,3 178,4 

 

Na Figura IV.36 pode-se ver as variações dos parâmetros de resistência obtidas para as 

amostras de areia com 4% de PEBD, coesão e ângulo de atrito, para diferentes níveis de 

deslocamento horizontal com seus respectivos valores na Tabela IV.25. 

 

Neste ensaio, tanto a coesão quanto o ângulo de atrito cresce com o aumento do 

deslocamento horizontal, apresentando valores máximos de c’ = 17 kPa e φ = 34º. 
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Figura IV. 36 Variação do ângulo de atrito e coesão ao longo de diferentes níveis de 
deslocamento horizontal – Areia + 4% de PEBD. 
 

Tabela IV. 25 Parâmetros de resistência: coesão e ângulo de atrito para diferentes níveis de 

deslocamento relativo horizontal – Areia + 4% de PEBD. 

NÍVEIS DE DESLOCAMENTO 
PARÂMETROS 

4,5% 9,0% 14,0% 18,0% 

c' (kPa) 13,5 16,5 17,3 17,2 

φ' (º) 27,9 31,8 33,8 34,1 

R2 0,995 1,000 0,998 0,998 

 

4.4.12. COMPARAÇÃO DOS ENSAIOS COM PEAD E PEBD  
 

Para realizar um comparativo entre os resultados dos ensaios das amostras de areia com 

PEAD e PEBD foram elaborados gráficos com as envoltórias de resistência para diferentes 

percentuais de polietileno com diferentes deslocamentos relativos horizontais e tensão 

cisalhante x deslocamentos relativos horizontais para as amostras de 100% de areia e 

diferentes percentuais de polietilenos para tensões normais de 25 KPa e 200 KPa. 

 

Antes da comparação entre ensaios com os dois materiais é importante mencionar a 

principal diferença entre eles, conforme comentado anteriormente: o PEAD é 

aproximadamente quatro vezes mais volumoso que o PEBD ( Figura IV.27). 

 

Através das envoltórias de resistência para diferentes percentuais de PEAD e PEBD para 

deslocamentos horizontal de 4,5%, 9%, 14% e 18% (Figura IV.37 a IV.40) constata-se que, 

excluindo os ensaios de areia com 1% de plástico, as amostras de PEAD apresentam 

coesão e ângulo de atrito maior que as de PEBD. Pode-se observar também através das 

Tabelas IV.26 e IV.27. 
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Figura IV. 37 Envoltórias de resistência para diferentes percentuais de polietileno – 4,5% de 
deslocamento relativo horizontal. 
 

  
Figura IV. 38 Envoltórias de resistência para diferentes percentuais de polietileno – 9% de 
deslocamento relativo horizontal. 
 

  
Figura IV. 39 Envoltórias de resistência para diferentes percentuais de polietileno – 14% de 
deslocamento relativo horizontal. 
 

  
Figura IV. 40 Envoltórias de resistência para diferentes percentuais de polietileno – 18% de 
deslocamento relativo horizontal. 
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Tabela IV. 26 Parâmetros de resistência: coesão e ângulo de atrito para diferentes percentuais 

de PEAD – a 4,5; 9; 14 e 18% de deslocamento relativo horizontal. 

PERCENTUAIS DE PEAD 
PARÂMETROS 

DESLOCAMENTO 
RELATIVO 

HORIZONTAL 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 

4,5% 15,3 20,0 29,0 35,9 23,4 18,3 

9% 17,6 25,6 31,1 46,0 23,5 25,5 

14% 18,8 26,7 28,5 42,2 19,3 29,4 
c' (kPa) 

18% 18,9 24,0 28,2 29,1 17,2 27,7 

4,5% 31,0 28,6 22,5 19,8 23,0 24,2 

9% 30,0 34,8 33,8 30,4 32,4 34,5 

14% 32,0 37,1 39,7 37,5 37,1 39,5 
φ' (º) 

18% 32,0 37,8 39,7 40,6 37,5 41,0 

 

Tabela IV. 27 Parâmetros de resistência: coesão e ângulo de atrito para diferentes percentuais 

de PEBD – a 4,5; 9; 14 e 18% de deslocamento relativo horizontal. 

PERCENTUAIS DE PEBD 
PARÂMETROS 

DESLOCAMENTO 
RELATIVO 

HORIZONTAL 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 

4,5% 5,8 4,7 18,8 13,5 

9% 14,7 10,6 12,4 16,5 

14% 16,6 10,0 8,8 17,3 
c' (kPa) 

18% 18,8 6,8 7,5 17,2 

4,5% 35,4 32,4 32,0 27,9 

9% 28,8 33,1 31,7 31,8 

14% 25,7 34,0 34,7 33,8 
φ' (º) 

18% 23,4 34,8 34,8 34,1 

 

Excluindo as amostras de areia com 1% de PEAD e PEBD, tem-se que o ângulo de atrito 

aumenta e depois tende a estabilizar próximo a 14% de deslocamento, onde seu valor é em 

torno de 40º e 34º, respectivamente. Já em relação à coesão, exceto  as amostras de areia 

com 1% de PEAD e PEBD, os ensaios de areia com PEAD apresentaram valores 

crescentes até 9 a 14% de deslocamento e redução em seguida, enquanto que os 

resultados obtidos nos ensaios de areia com PEBD não apresentaram uma tendência 

comum, apenas valores superiores ao do ensaio de cisalhamento com 100% de areia na 

amostra. 

 

Os valores do ângulo de atrito tiveram uma mobilização de aproximadamente 16º nas 

amostras preparadas com PEAD e 10º nas amostras preparadas com PEBD, que 

representam 67 e 42% de incremento, respectivamente. A coesão apresentou uma 
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mobilização de até 43 kPa nas amostras preparadas com PEAD e 15 kPa nas amostras 

preparadas com PEBD, em torno de 1.229 e 429% de incremento, respectivamente. 

 

Os ensaios de areia com inclusão de PEAD, com exceção de 1%, apresentam a 

bilinearidade, conforme resistência proposta por Kölsch onde as rupturas das fibras são 

vistas como pontos de descontinuidade, ponto de tensão de tração máxima. Este 

comportamento se assemelha à trajetória de tensão dos solos reforçados, que apresenta 

uma coesão fictícia (Figura IV.41).O mesmo não pode ser visto para os ensaios de areia 

com PEBD, devido à pouca mobilização das fibras, ocasionada pelo baixo volume de 

plástico na amostra.  

 

 
Figura IV. 41 Coesão fictícia de um solo reforçado (SALAS, 1984). 
 

Ao analisar os gráficos de tensão cisalhante versus deslocamento relativo horizontal para 

tensões normais de 25 KPa e 200 KPa de todos os ensaios de cisalhamento direto 

realizados (Figura IV42 e IV.43), pode-se observar que em todas as situações as tensões 

cisalhantes crescem com o aumento da tensão normal aplicada, sendo um aumento maior 

para os ensaios de amostras de areia com PEAD. Nota-se ainda que para uma tensão 

normal de 25 KPa, os ensaios com PEBD tiveram um acréscimo na tensão cisalhante muito 

pequena em relação a amostra com 100% de areia. As curvas encontram-se praticamente 

sobrepostas. Já os ensaios com PEAD, apesar do acréscimo também não ter sido grande, 
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ao comparar com os de PEBD, foram quase o dobro para a amostra de areia com 4% de 

polímero, por exemplo. 

Figura IV. 42 Tensão cisalhante x Deslocamento relativo horizontal (a) 100% Areia e PEAD (b) 
100% e PEBD – Para Tensão Normal de 25 KPa. 
 

Figura IV. 43 Tensão cisalhante x Deslocamento relativo horizontal (a) 100% Areia e PEAD (b) 
100% e PEBD – Para Tensão Normal de 200 KPa. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

5.1. PRINCIPAIS CONCLUSÕES  

 

A investigação laboratorial dos polietilenos de alta e baixa densidade na mistura com areia, 

simulando a massa de resíduos sólidos urbanos antiga de uma aterro sanitário, permitiu 

obter as seguintes conclusões: 

 

I. Ensaios com amostras preparadas com PEAD: 

 

Nos ensaios de cisalhamento direto com acréscimo de PEAD se constatou que 

houve uma elevação tanto na coesão como no ângulo de atrito. É importante 

ressaltar que ambos os parâmetros tendem a estabilizar com o aumento percentual 

do PEAD nas amostras, fato observado a partir de 4% de PEAD. 

 

Para cada percentual de PEAD foi observado que a coesão crescia até 9 a 14% de 

deslocamento relativo horizontal e depois decaia, enquanto o ângulo de atrito tendia 

a crescer com o aumento do deslocamento horizontal, comprovando que o material 

simulava de fato lixo antigo. Excluindo a amostra preparada com 1% de PEAD, tem-

se que o ângulo de atrito aumenta e depois tende a estabilizar em torno de 40º 

próximo a 14% de deslocamento. Isto pode ser um indício do limite da ativação das 

fibras e para deslocamentos maiores deve ocorrer sua ruptura.  

 

II. Ensaios com amostras preparadas com PEBD: 

 

Nos ensaios de cisalhamento direto com inclusão de PEBD se constatou que houve 

uma elevação tanto no ângulo de atrito quanto na coesão. No entanto, devido ao 

baixo percentual volumétrico deste polímero, a curva tensão x deslocamento 

horizontal apresentou comportamento de pico de resistência para as amostras 

preparadas com 1% e 2% de PEBD. A partir de 3% de PEBD é que a amostra 

começa a demonstrar um comportamento semelhante ao de amostras com inclusão 

de materiais fibrosos. 
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Excluindo a amostra preparada com 1% de PEBD, tem-se que o ângulo de atrito 

aumenta e depois tende a estabilizar em torno de 34º próximo a 14% de 

deslocamento. Quanto à coesão, os resultados obtidos nos ensaios com PEBD não 

apresentaram uma tendência comum, apenas que apresentam valores superiores ao 

do ensaio de cisalhamento sem adição de plásticos na amostra. 

 

III. Comparação do comportamento das amostras de PEAD e PEBD 

 

Através do ensaio de tração verificou-se que o polímero com baixa densidade 

(PEBD) apresenta o dobro da resistência à tração do polímero de alta densidade 

(PEAD), devido à sua capacidade de se alongar. Este pode ser um indício do 

comportamento das amostras pós ensaio. Foi observado que os pedaços de plástico 

das amostras com PEBD apresentaram-se praticamente intactos, enquanto que para 

as amostras de PEAD, os pedaços de plástico apresentaram-se bastante 

desgastados, rompidos. 

 

Comparando os ensaios de cisalhamento direto, pode-se observar que só a partir da 

inclusão de 3% de PEBD é que as amostras começam a ter um comportamento 

semelhante aos ensaios de PEAD, devido à diferença volumétrica entre eles. Os 

corpos de prova com PEAD apresentam cerca de 4 vezes o volume de plástico dos 

com PEBD. Isso pode ser uma justificativa para o comportamento dos ensaios com 

PEBD terem se apresentado diferentes dos ensaios com PEAD. 

 

Tomando por base a amostra sem polímeros, os valores do ângulo de atrito tiveram 

um incremento de aproximadamente 16º nas amostras preparadas com PEAD e 10º 

nas amostras preparadas com PEBD, que representam 67 e 42%, respectivamente. 

A coesão apresentou um incremento de até 43 kPa nas amostras preparadas com 

PEAD e 15 kPa nas amostras preparadas com PEBD, em torno de 1.229 e 429%, 

respectivamente. 

 

É importante lembrar que neste trabalho foram utilizadas sacolas plásticas de supermercado 

para representar os polímeros PEAD, porém este material ainda pode ser encontrado em 

outras embalagens comercializadas no mercado. Desta forma, caso seja validada a retirada 

destas sacolas de circulação e, consequentemente dos aterros sanitários brasileiros, ainda 

existirão PEAD e PEBD, assim como os demais plásticos apresentados na composição dos 

aterros, que não foram estudados neste trabalho. Portanto, a redução destes plásticos 
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pouco influenciaria nos parâmetros de resistência para efeito de estabilidade de taludes dos 

aterros.  

 

Á respeito da polêmica sobre o consumo das sacolas plásticas e a possível retirada destas 

dos aterros de RSU, seria lógico pensar que os parâmetros de resistência de cisalhamento 

(coesão e ângulo de atrito) poderiam ser reduzidos podendo causar danos futuros na sua 

estabilidade. Porém, como o consumo de plástico aumenta com o desenvolvimento 

econômico da região, o consumo e descarte de embalagens de PEBD tende aumentar, 

assim como os demais plásticos encontrados no mercado. Desta forma, através dos 

resultados aqui apresentados, conclui-se que pode ser descartada preocupação por 

problemas de estabilidade de taludes dos aterros devido à retirada das sacolas de 

supermercado.  

 

5.2. SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

Algumas sugestões para futuras pesquisas são propostas: 

 

• Ensaios de cisalhamento direto com os demais tipos de plásticos (plásticos duros) e 

suas respectivas percentagens. 

 

• Ensaios de cisalhamento direto inundado. 

 

• Ensaios de cisalhamento direto com elevação da temperatura. 

 

• Ensaios de cisalhamento direto com resíduos velhos na caixa de cisalhamento direto 

de grandes dimensões. 

 

• Ensaios de arranchamento do plástico na matriz básica; 

 

• Desenvolver um equipamento para realização de ensaios de tração com amostras de 

RSU; 

 

• Aplicar em análises (via modelos). 
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