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RESUMO 
 

Uma parcela considerável de materiais plásticos é aplicada na produção de embalagens, que 
rapidamente se constituem em resíduos sólidos, como é o caso das embalagens de polietileno 
tereftalato (PET). À vista disso, como a indústria da construção civil é um dos setores 
produtivos responsável pelo grande consumo de recursos naturais, pesquisas visando à 
incorporação de resíduos sólidos em materiais de construção estão sendo desenvolvidas, 
promovendo a destinação adequada dos resíduos e a redução do uso de matérias-primas 
naturais. Desta forma, este estudo tem como objetivo analisar o comportamento de 
compósitos solo-cimento com a incorporação de resíduos de PET em forma de fibras 
distribuídas aleatoriamente com função de reforço. Os materiais, resíduos de PET gerados em 
uma fábrica de vassouras de Maringá-PR, o solo coletado em Mandaguaçu-PR e o cimento 
Portland CP II-Z-32 foram caracterizados para análise das suas propriedades. Para as 
condições experimentais analisadas neste estudo, os teores de cimento adotados foram 5%, 
7% e 9%, de forma que, para cada teor de cimento utilizou-se crescentes combinações de 
resíduos de PET nas quantidades de 0%, 0,5%, 1% e 1,5%, em relação à massa de solo seco. 
Os compósitos foram submetidos aos ensaios de compactação, resistência à compressão 
simples (RCS), resistência à tração por compressão diametral (RTCD) e módulo estático de 
elasticidade (ME). Os resultados dos ensaios de resistência tiveram tratamento estatístico, de 
forma a avaliar o nível de significância dos teores de cimento e de resíduos de PET, bem 
como a interação entre estas variáveis. Os resultados obtidos na caracterização dos materiais 
mostraram que o resíduo de PET classifica-se como um resíduo não perigoso e inerte (classe 
II B), conforme a NBR 10004:2004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, e o solo 
como areia argilosa, de acordo com o Sistema Unificado de Classificação de Solos. A RCS, a 
RTCD e o ME apresentaram um crescimento linear, à medida que ocorria o aumento do teor 
de cimento. No entanto, ao se incorporar os resíduos de PET, o comportamento não foi 
semelhante, havendo ganhos de resistência em algumas condições específicas. Os resultados 
médios de RCS,  RTCD e ME, atingiram valores máximos de 4,97 MPa, 0,45 MPa e 427,17 
MPa, respectivamente. A análise estatística mostrou que apenas os teores de cimento foram 
significativos, sendo assim, os teores de fibras de PET e as interações entre estes fatores, não 
influenciaram no aumento da resistência dos compósitos. De maneira geral, os resultados 
obtidos mostraram que a aplicação de resíduos de PET como material de reforço em solo-
cimento torna-se uma alternativa viável, porém, o uso de fibras de PET com o mesmo 
comprimento, bem como comprimentos acima ou igual ao comprimento crítico, possam 
apresentar melhores resultados de resistência mecânica. Portanto, o aproveitamento de 
resíduos de PET se mostrou adequado, pois promove a destinação final ambientalmente 
adequada por meio da reutilização, além de potencializar a produção de novos materiais, 
contribuindo com o desenvolvimento sustentável na construção civil. 
 

Palavras-chave: reutilização, resíduos sólidos urbanos e industriais, resistência mecânica, 
solo-cimento-fibras de PET, resistência à compressão simples, resistência à tração por 
compressão diametral, módulo estático de elasticidade. 

 
 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

A considerable amount of plastic material is used in the production of packaging, which is 
rapidly formed into solid waste, such as polyethylene terephthalate (PET) packaging. In view 
of this, as the construction industry is one of the productive sectors responsible for the great 
consumption of natural resources, research aiming the incorporation solid waste into 
construction materials is being developed, promoting the proper disposal of waste and 
reducing the use of natural raw materials. In this way, this study aims to analyze the behavior 
of soil-cement composites with the incorporation of PET residues in the form of randomly 
distributed fibers with reinforcement function. The materials, PET residues generated in a 
broom factory in Maringá-PR, the soil collected in Mandaguaçu-PR and Portland cement CP 
II-Z-32 were characterized for analysis of their properties. For the experimental conditions 
analyzed in this study, the cement contents adopted were 5%, 7% and 9%, so that, for each 
cement content, increasing combinations of PET residues were used in amounts of  0%, 0,5 
%, 1% and 1,5%, in relation to the mass of dry soil. The composites were submitted to 
compaction tests, unconfined compression strength (UCS), splitting tensile strength (STS) and 
static modulus of elasticity (SME). The results of the resistance tests were treated statistically, 
in order to evaluate the level of significance of cement contents and PET wastes, as well as 
the interaction between these variables. The results obtained in the characterization of the 
materials showed that the PET waste is classified as a non-hazardous and inert waste (class II 
B), according to NBR 10004:2004 of the Brazilian Association of Technical Standards, and 
the soil as clay sand, of According to the Unified Soil Classification System. The UCS, the 
STS and the SME presented a linear growth, as the increase of the cement content occurred. 
However, when PET wastes were incorporated, the behavior was not similar, with gains of 
resistance in some specific conditions. The mean results of UCS, STS and SME, reached 
maximum values of 4,97 MPa, 0,45 MPa and 427,17 MPa, respectively. Statistical analysis 
showed that only cement contents were significant, so PET fiber contents and interactions 
between these factors did not influence the increase in composite strength. In general, the 
results showed that the application of PET waste as reinforcement material in soil-cement 
becomes a viable alternative, however, the use of PET fibers with the same length, as well as 
lengths above or equal to critical length, may present better results of mechanical resistance. 
Therefore, the use of PET waste proved adequate, as it promotes the final destination 
environmentally appropriate through reuse, in addition to potentiate the production of new 
materials, contributing to sustainable development in the construction industry. 
 

Keywords: reuse, urban and industrial solid waste, mechanical strength, soil-cement-PET 
fibers, unconfined compressive strength, splitting tensile strength, static modulus of elasticity. 
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1 1 INTRODUÇÃO 

 

O crescimento populacional e a consequente expansão urbana têm contribuído para a 

geração de grandes volumes de resíduos sólidos, agravando, desta forma, os problemas 

ambientais, sobretudo em áreas urbanas.  

Os resíduos sólidos quando gerenciados de forma inadequada causam impactos à 

saúde humana e a qualidade ambiental. Para garantir a gestão integrada e o gerenciamento 

ambientalmente adequado dos resíduos sólidos, foi instituída no Brasil a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), conforme Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 (BRASIL, 2010). 

Assim, na gestão e no gerenciamento de resíduos sólidos deve-se seguir a ordem de 

prioridade como a não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos 

sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Bem como deve existir a 

cooperação técnica e financeira entre os setores público e privado para o desenvolvimento de 

pesquisas de novos produtos, métodos, processos e tecnologias de gestão, reciclagem, 

reutilização, tratamento de resíduos e disposição final ambientalmente adequada de rejeitos 

(BRASIL, 2010). 

Neste prisma, a indústria da construção civil é um importante setor produtivo para o 

desenvolvimento do país, no entanto, também é responsável pelo grande consumo de recursos 

naturais para fabricação dos materiais de construção. Desta forma, a crescente preocupação 

sobre questões ambientais e a escassez dos recursos naturais levou a indústria de construção 

adotar novos conceitos e soluções técnicas, para o alcance do desenvolvimento sustentável 

(PASCHOALIN FILHO; STOROPOLI; DIAS, 2016). 

A incorporação de resíduos em materiais de construção vem se tornando uma solução 

vantajosa, pois resíduos sólidos descartados por outros setores industriais podem ser 

utilizados em materiais de construção, na substituição de matérias-primas naturais, total ou 

parcialmente (MOREIRA; MACEDO; SOUZA, 2012). 

As vantagens do uso de resíduos no desenvolvimento de materiais de construção 

ocorrem de duas formas, em primeiro lugar, o uso de materiais virgens e dos recursos naturais 

são reduzidos, e em segundo lugar, os resíduos são descartados de forma segura e 

ambientalmente adequada (CHOI et al., 2009). 

Quanto à geração de resíduos sólidos, os polímeros têm aumentado sua participação na 

composição dos resíduos sólidos urbanos (RSU), sendo que um dos principais polímeros 

encontrados nos RSU está o polietileno tereftalato (PET) (ROMÃO; SPINACÉ; DE PAOLI, 

2008).  
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O motivo no qual resíduos sólidos de PET constituirem grande parte dos RSU é 

devido o aumento global do consumo de bebidas e a substituição de vidro pelo PET na 

produção de garrafas, sendo a destinção ambientalmente adequada uma preocupação 

crescente para as garrafas de PET em todo o mundo (CHOI et al., 2009).  

Em geral, os polímeros sintéticos, como o PET, são muito populares como materiais 

de engenharia devido a sua inércia química e biológica, por outro lado, esta característica é 

um problema quando se trata do seu descarte. Pois a maioria dos polímeros não é 

biodegradável e, não se degrada nos aterros sanitários (CALLISTER JÚNIOR, 2013). 

No Brasil, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria do PET (ABIPET) 

(2013), o PET é muito utilizado para fabricação de embalagens, sendo a principal aplicação 

da resina de PET virgem na indústria de embalagens para bebidas e alimentos (90%).  O 

consumo de PET no Brasil em 2011 foi de 572 mil toneladas, deste total, 515 mil toneladas 

destinadas para a produção de embalagens para bebidas e alimentos.  

No mesmo ano, 294 mil toneladas de PET foram recicladas, o que mostra que a 

reciclagem de PET é crescente, pois nos últimos dez anos (de 2001 a 2011), a taxa de 

recuperação do material aumentou de 32,9% para 57,1% (ABIPET, 2013). A reciclagem de 

polímeros pode ser do tipo mecânica, química e energética (ROMÃO; SPINACÉ; DE PAOLI, 

2009). No Brasil a principal reciclagem praticada é a mecânica, sendo que o índice de 

reciclagem mecânica (IRM) de polímeros no Brasil é de 21% (PLASTIVIDA, 2013). 

As aplicações dos produtos plásticos reciclados são bastante diversificadas no Brasil, 

relacionadas a diversos setores. A maior aplicação do PET reciclado está sendo no setor têxtil 

(38%), setor que impulsiona a reciclagem de PET no país (ABIPET, 2013).  

Na indústria têxtil, o PET reciclado é usado na fabricação de fios para tecelagem, 

tapetes, carpetes, cordas, cerdas de vassouras e escovas (monofilamento), dentre outros. 

Posteriormente, os usos são em resinas alquídias, usadas na produção de tintas, e resinas 

insaturadas para produção de adesivos (24%). O restante é destinado para produção de 

embalagens para alimentos e não-alimentos (18%), laminados e chapas (6%), fitas de arquear 

(6%), outros (6%) e tubos (2%) (ABIPET, 2013). 

No entanto, ainda uma parcela dos resíduos de PET tem como disposição final os 

aterros sanitários, ou não apresentam destinação final ambientalmente adequada. Uma das 

alternativas atualmente para redução na destinação inadequada é a reutilização de garrafas 

PET por meio da aplicação em materiais de construção civil, objetivando manter ou melhorar 

o desempenho mecânico destes materiais.  
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Muitas pesquisas com a reutilização de resíduos de garrafas PET estão sendo 

desenvolvidas, seja na aplicação como agregados ou como fibras para reforço em concretos, 

argamassas, solo-cimento, dentre outros (CONSOLI et al., 2002; SILVA et al., 2005; CHOI et 

al., 2009; KIM et al., 2010; , S. , K., 2010; FOTI, 

2011; OLIVEIRA; CASTRO-GOMES, 2011; PASCHOALIN FILHO; STOROPOLI; DIAS, 

2016).  

Em solos artificialmente cimentados, a inclusão de fibras promove o aumento da 

resistência à compressão e à tração, o ângulo de atrito máximo e o intercepto coesivo, 

contribui também para um aumento da resistência residual, ductilidade, capacidade de 

absorção de energia e resistência ao impacto e ao carregamento cíclico (CONSOLI et al. 

2002).  

Desta forma, a substituição de matérias-primas naturais por resíduos como os resíduos 

de garrafas PET, reduz o impacto ambiental devido a destinação ou a disposição final 

inadequada, bem com promove melhorias no comportamento mecânicos de materias de 

contrução.  

No contexto da engenharia urbana, este trabalho foi realizado com o intuito de propor 

uma forma de reutilização de resíduos sólidos de PET originados em uma fábrica de 

vassouras, visando o atendimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, sob a premissa 

do desenvolvimento sustentável no setor de construção civil. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

A reutilização de resíduos sólidos é uma das formas mais vantajosas de uso de 

resíduos, pois o aproveitamento do resíduo ocorre sem sua transformação biológica, física ou 

físico-química (BRASIL, 2010). Ainda, na destinação final ambientalmente adequada dos 

resíduos sólidos, a reutilização é a primeira na ordem de prioridade na gestão e gerenciamento 

destes, seguida da reciclagem e tratamento.  

No meio ambiente, os resíduos de garrafas PET levariam mais de 100 anos para se 

degradar completamente, portanto, o uso de materiais a base de cimento reforçados com fibras 

de PET, se torna uma contribuição efetiva para mater a qualidade ambiental (SILVA et al., 

2005). 

Os resíduos de PET utilizados nesta pesquisa são gerados em uma indústria de 

vassouras, que utiliza como matéria-prima resíduos de garrafas PET. Atualmente estes 

resíduos são destinados para uma empresa de reciclagem, no entanto, a reutilização seria mais 
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adequada. De modo que, o aproveitamento do resíduo ocorre na forma que o mesmo é gerado, 

bem como visando promover o atendimento em relação a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, na ordem de prioridade na gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos.  

Ainda, como a baixa geração de resíduos de PET e a quantidade a ser incoporada 

como reforço de materiais compósitos é pequena, torna-se atrativo o estudo para análise da 

viabilidade técnica para aplicação em materiais de contrução civil. 

Por fim, a incorporação de resíduos de PET em compósitos de solo-cimento visa 

promover benefícios ambientais com a destinação ambientalmente adequada por meio da 

reutilização, redução do uso de recursos naturais e materiais virgens. Além de promover 

melhoria nas propriedades mecânicas de compósitos solo-cimento. 

 

1.2  OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Este trabalho tem como objetivo geral analisar o comportamento de compósitos solo-

cimento com a incorporação de resíduos de polietileno tereftalato (PET) em forma de fibras 

curtas distribuídas aleatoriamente com função de reforço. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Caracterizar o resíduo sólido de PET quanto às suas propriedades físicas, químicas e 

mecânica; 

 Caracterizar o solo quanto às suas propriedades físicas, química e mineralógica; 

 Caracterizar o cimento quanto às suas propriedades física e química; 

 Definir as condições para as misturas solo-cimento e solo-cimento-resíduos de PET; 

 Determinar a resistência mecânica dos compósitos solo-cimento e solo-cimento-

resíduos de PET em corpos de prova cilíndricos, por meio de ensaios de compressão 

simples, tração por compressão diametral e módulo estático de elasticidade.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neste capítulo apresenta-se a fundamentação teórica sobre os assuntos considerados 

importantes para o desenvolvimento da dissertação. O capítulo encontra-se organizado em 

tópicos relacionados aos resíduos sólidos, características do polietileno tereftalato (PET), 

técnicas utilizadas para reforço de solos com ênfase nos solos cimentados reforçados com 

fibras sintéticas e, a descrição dos ensaios para análise da resistência mecânica de compósitos 

solo-cimento. 

 

2.1 RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

No Brasil, a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, instituiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), dispondo sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao 

gerenciamento de resíduos sólidos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e 

aos instrumentos econômicos aplicáveis. Os resíduos sólidos passaram a ser definidos como 

tividades humanas em 

sociedade [...] , p. 2). 

Conforme lei supracitada, e a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em 

sua norma NBR 10004:2004 Resíduos sólidos - Classificação, estabelecem que os resíduos 

sólidos possam apresentar-se nos estados sólido ou semissólido, e gasoso (quando contidos 

em recipientes). Ainda, no estado líquido, cujas particularidades tornem inviável o seu 

técnica ou economicamente inviáveis em relação à melhor tecnologia disponível.  (ABNT, 

2004a, p. 1; BRASIL, 2010, p. 2). 

Neste contexto, destaca-se como um dos princípios importantes estabelecidos na 

PNRS, o reconhecimento do resíduo sólido como um bem econômico e de valor social e, 

gerador de trabalho e renda. Bem como a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 

dos produtos, na qual estabelece atribuições aos fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de 

manejo dos resíduos sólidos. Com o objetivo, de minimizar o volume de resíduos sólidos e 

rejeitos gerados, para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental 

decorrentes do ciclo de vida dos produtos (BRASIL, 2010). 

Os resíduos sólidos podem ser originados de diversas fontes e apresentam distintas 

propriedades físicas, químicas e biológicas, seja de acordo com as matérias-primas e insumos 
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utilizados em sua fabricação e processo ou atividade que lhes deu origem. A classificação dos 

resíduos sólidos ocorre de duas formas, quanto à origem e quanto à periculosidade (ABNT, 

2004a; BRASIL, 2010). 

Quanto à origem, os resíduos são divididos em resíduos domiciliares, resíduos de 

limpeza urbana, resíduos sólidos urbanos, resíduos de estabelecimentos comerciais e 

prestadores de serviços, resíduos dos serviços públicos de saneamento básico, resíduos 

industriais, resíduos de serviços de saúde, resíduos da construção civil, resíduos 

agrossilvopastoris, resíduos de serviços de transportes e resíduos de mineração (BRASIL, 

2010). 

Em relação à periculosidade, os resíduos sólidos são classificados em duas classes, 

resíduos perigosos e não perigosos (ABNT, 2004a; BRASIL, 2010). A periculosidade é uma 

característica apresentada por um resíduo que, em função de suas propriedades físicas, 

químicas ou infecto-contagiosas, pode apresentar risco à saúde pública, provocando doenças e 

mortalidade e riscos ao meio ambiente, como alteração da qualidade ambiental, quando o 

resíduo for gerenciado de forma inadequada (ABNT, 2004a).  

Os resíduos perigosos (classe I) são aqueles que apresentam periculosidade, portanto, 

apresentam uma ou mais propriedades como inflamabilidade, corrosividade, reatividade, 

toxicidade e patogenicidade. Bem como podem apresentar constituintes do lixiviado em 

concentração superior ao estabelecido no Anexo F - Concentração  Limite máximo no 

extrato obtido no ensaio de lixiviação da NBR 10004:2004 (ABNT, 2004a). Podem apresentar 

também características como carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade 

(BRASIL, 2010). 

Os resíduos não perigosos (classe II) não apresentam nenhuma das propriedades dos 

resíduos perigosos, e se subdividem em resíduos não inertes e inertes. Para os resíduos não 

inertes (classe II A), estes podem ter propriedades como biodegradabilidade, combustibilidade 

ou solubilidade em água. Os resíduos inertes (classe II B) não apresentam nenhuma das 

propriedades dos resíduos não inertes, desta forma, se caracterizam por não apresentarem 

solubilidade em água. Portanto, nenhum de seus constituintes é solubilizado em 

concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, 

turbidez, dureza e sabor (ABNT, 2004a).  

Segundo Bidone e Povinelli (1999), como instrumento para a caracterização e 

classificação dos resíduos, utiliza-se as listagens de resíduos e de substâncias com padrões de 

concentração de poluentes, apresentadas na NBR 10004:2004, bem como podem ser 
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realizadas análises laboratoriais específicas, sendo estas, com base também nas normas da 

ABNT.  

À vista disso, utiliza-se a norma NBR 10005:2004 - Procedimento para obtenção de 

extrato lixiviado de resíduos sólidos (ABNT, 2004b), sendo que neste ensaio, ocorrerá a 

separação de certas substâncias contidas nos resíduos por meio de lavagem e percolação 

(BIDONE; POVINELLI, 1999). Esta norma tem por objetivo, diferenciar os resíduos 

classificados pela NBR 10004:2004 como classe I  perigosos e classe II  não perigosos 

(ABNT, 2004b). As concentrações dos elementos detectados no extrato lixiviado são 

comparadas com os limites máximos estabelecido no Anexo F da NBR 10004:2004 (ABNT, 

2004a). 

Utiliza-se também, a NBR 10006:2004 - Procedimento para obtenção de extrato 

solubilizado de resíduos sólidos (ABNT, 2004c), que visa tornar uma amostra de um resíduo 

solúvel em água e avaliar a concentração dos elementos contidos no extrato (BIDONE; 

POVINELLI, 1999).  Com objetivo de diferenciar os resíduos classificados na NBR 

10004:2004 como classe II A - não inertes, e classe II B  inertes (ABNT, 2004c). O Anexo G 

da NBR 10004:2004 (ABNT, 2004a) apresenta os limites máximos, para as concentrações dos 

elementos encontrados no extrato solubilizado. 

Por fim, para Bidone e Povinelli (1999), a análise criteriosa das características dos 

resíduos possibilita determinar a escolha do melhor e mais adequado gerenciamento a ser 

aplicado, portanto, a mais adequada destinação final ou a disposição final (para os rejeitos). 

Ainda, para Liu e Lipták (1997), o parâmetro mais importante na gestão de resíduos é a 

quantidade a ser gerenciada, de forma que, a quantidade determina o tamanho e número das 

instalações e dos equipamentos necessários para a gestão dos resíduos. 

 

2.1.1 Resíduos sólidos urbanos  

 

Os resíduos sólidos urbanos (RSU) constituem os resíduos sólidos domiciliares, sendo 

estes originários em residências urbanas, e os de limpeza urbana, gerados na varrição, limpeza 

de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana. Ainda, os resíduos de 

estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços se caracterizados como não perigosos, 

podem, em razão de sua natureza, composição ou volume, ser equiparados aos resíduos 

domiciliares pelo poder público municipal.  (BRASIL, 2010, p.7). 

Para Bandara et al. (2007), alguns fatores sócio-econômicos como tamanho da família, 

renda, educação, ocupação, dentre outros, podem influenciar na composição e no aumento da 
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taxa de geração de RSU. Portanto, na maioria das cidades dos países em desenvolvimento, a 

gestão dos RSU é um dos principais desafios ambientais, sendo que, a gestão inadequada de 

resíduos sólidos proporciona riscos para a população e ao meio ambiente (KHAN et al., 

2016).  

Os RSU no Brasil, de acordo com a estimativa da composição gravimétrica 

apresentada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) (2012) são constituídos 

por 51,4% de matéria orgânica; 31,9% de material reciclável; e 16,7% outros. Deste total, 

quanto aos materiais recicláveis, 13,5% correspondem aos resíduos plásticos; 13,1% aos 

resíduos de papel, papelão e embalagens longa vida; 2,9% de metais e 2,4% de vidro. 

Conforme dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) 

(2016), no Brasil em 2014, 98,6% da população urbana foi atendida pelo serviço regular de 

coleta domiciliar, acusando déficit de atendimento de aproximadamente 2,6 milhões de 

habitantes das cidades brasileiras. Em termos de população rural aponta um déficit 

aproximado de 14,7 milhões sem atendimento, o que corresponde a 47% da população rural 

do País. 

A massa total coletada estimada de RSU foi de 64,4 milhões de toneladas, sendo a 

massa coletada per capita de 1,05 kg.hab./dia. Do total de RSU coletado em 2014 no Brasil, 

52,4% foram dispostos em aterros sanitários, 13,1% em aterros controlados, 12,3% em lixões 

e 3,9% encaminhados para unidades de triagem e de compostagem, restando, então, a parcela 

de 18,3% sem informação, a qual se refere aos pequenos municípios de até 30 mil habitantes 

(SNIS, 2016). 

Quanto à coleta seletiva de RSU no País, a mesma ainda se encontra num patamar 

muito baixo. Em 2014, 23,7% dos municípios brasileiros contaram com o serviço de coleta 

seletiva, 43,9% não o tem, e 32,4% sem informação. As modalidades de coleta seletiva 

praticadas são por pontos de entrega voluntária, porta-a-porta, mista ou outras. Portanto, a 

massa per capita coletada seletivamente em 2014 foi de 13,8 kg.hab./ano, sendo que somente 

3,6% dos resíduos domiciliares e públicos são coletados de forma seletiva. Assim, para cada 

10 kg de resíduo disponibilizado para a coleta, apenas 360 gramas são coletados de forma 

seletiva (SNIS, 2016). 

Diante destes dados, nota-se que é fundamental na gestão e no gerenciamento dos 

RSU, a aplicação da ordem de prioridade, sendo esta a não geração, redução, reutilização, 

reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos 

rejeitos, conforme estabelecido na PNRS. Entende-se que a destinação de resíduos inclui a 

reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético, 
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dentre outras. E a disposição final ambientalmente adequada como a distribuição ordenada de 

rejeitos em aterros, conforme normas operacionais específicas (BRASIL, 2010). 

Por todos estes aspectos, a crescente geração de resíduos sólidos que acompanha o 

desenvolvimento do país, exige uma busca constante de soluções ambientalmente adequadas 

para o gerenciamento destes resíduos. 

 

2.1.2 Resíduos plásticos pré-consumo e pós-consumo 

 

O termo plástico, do grego "adequado à moldagem" é um material polimérico que, 

embora sólido no estado final, em algum estágio do seu processamento pode tornar-se fluido e 

moldável, por ação isolada ou conjunta de calor e pressão (MANO; MENDES, 2004).  

Logo, a palavra polímero origina-se do grego poli (muitos) e mero (unidade de 

repetição), sendo os polímeros, resultantes do encadeamento de átomos de carbono, formando 

uma cadeia carbônica associada ou não a grupos funcionais, estruturados por pequenas 

unidades de repetição, os monômeros (LOTTI; BUENO, 2015). 

Destaca-se que os materiais plásticos têm como principal fonte o petróleo. Todavia, de 

acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Plástico (ABIPLAST) (2016), apenas 4% 

da produção mundial de petróleo se destinam à indústria de plástico. A cadeia produtiva do 

plástico e suas aplicações são apresentadas na Figura 2.1. 

 

Figura 2.1  Cadeia produtiva do plástico

 
Fonte: Adaptado de ABIPLAST (2016) 
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A cadeia petroquímica tem início na extração do petróleo, posteriormente, por meio do 

refino do petróleo (destilação fracionada do óleo cru), várias frações são obtidas como o nafta, 

óleo combustível, gás liquefeito de petróleo (GLP), gasolina, óleo diesel, resíduo e outros. 

Portanto, a cadeia produtiva do plástico tem início na chamada Primeira Geração 

Petroquímica, por meio das centrais petroquímicas, que transformam a nafta por meio do 

craqueamento, em monômeros como eteno, propeno, buteno, benzeno, tolueno e xileno, 

dentre outros (CANEVAROLO JÚNIOR, 2002; ABIPLAST, 2016). 

Os monômeros, normalmente na forma líquida, são encaminhados por dutos para 

indústria petroquímica de Segunda Geração (normalmente instaladas próximas às de primeira 

geração) onde são polimerizados e transformados em polímeros na forma de grão (resinas), 

líquido ou pó. Estes polímeros são comprados, servindo desta forma, de matéria-prima para a 

indústria de Terceira Geração, as indústrias de transformação de material plástico, que irão 

produzir artigos na sua forma final para uso. Para a fabricação de materiais plásticos, são 

empregadas várias técnicas como extrusão, injeção etc. (CANEVAROLO JÚNIOR, 2002).  

Por último a Quarta Geração, na qual os resíduos sólidos pré-consumo e pós-consumo 

podem ser reutilizados ou reciclados, retornando a cadeia produtiva. 

Alguns dos polímeros produzidos são polipropileno (PP), polivinil clorado (PVC), 

polietileno de alta densidade (PEAD), polietileno de baixa densidade linear (PEBDL), 

polietileno de baixa densidade (PEBD), polietileno tereftalato (PET), poliestireno (PS), 

etileno-vinil-acetato (EVA), poliestireno expandido (EPS). Bem como os plásticos de 

engenharia e os reciclados. Assim, os transformadores plásticos fabricam produtos e soluções 

que são destinados a praticamente toda a indústria de transformação, e também diretamente ao 

varejo e ao consumidor.  

Os resíduos plásticos pós-consumo, classificados como resíduos sólidos urbanos 

(RSU) são gerados por meio do consumo doméstico ou comercial, como as embalagens, 

produtos plásticos descartados, adquiridos de cooperativas de catadores, postos de entrega 

voluntária, coleta seletiva etc.  

Todavia, os resíduos pré-consumo, ou seja, resíduos sólidos industriais (RSI) são os 

materiais provenientes das indústrias petroquímicas e de transformação, inclusive borras, 

aparas, refugos, varrição de fábrica, embalagens, dentre outros. Sendo estes adquiridos 

diretamente da indústria ou de empresas terceirizadas de coleta de resíduos. Inclui-se nesses 

resíduos também, os resíduos industriais gerados nas indústrias que utilizam resíduos 

plásticos como matéria-prima, como as fábricas de vassouras. 
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2.2 POLIETILENO TEREFTALATO (PET) 

 

De acordo com Wiebeck e Harada (2005), a descoberta do PET, aconteceu em 1928 

nos laboratórios da empresa DuPont. Inicialmente este poliéster foi usado principalmente na 

industrial têxtil, nos anos 50 pela DuPont. Nos anos 60, utilizado como material de 

embalagem, e em 1973 o processo de injeção e soro com biorientação, também desenvolvido 

pela DuPont, permitiu a introdução do PET na aplicação como garrafa, chegando ao Brasil 

somente em 1989. No entanto, conforme Romão, Spinacé e De Paoli (2008), o PET foi 

descoberto em 1946, pelos químicos Whinfield e Dickson. 

O PET pode ser definido como um plástico de engenharia de uso geral que apresenta 

uma excelente combinação de rigidez e tenacidade, alta resistência ao calor, estabilidade 

química e dimensional, e capacidade de isolamento elétrico (WIEBECK; HARADA, 2005).  

Estas características permitem principalmente, a aplicação do PET nas embalagens 

para alimentos e bebidas, pois apresenta baixa permeabilidade ao gás carbônico (CO2) e ao 

oxigênio (O2), bem como, elevada leveza e resistência. Dentre algumas aplicações do PET 

estão os filamentos (fios para tecelagem), fitas magnéticas, filmes para radiografias, 

laminados para impressão, embalagens para cozimento de alimentos, garrafas para bebidas 

carbonatadas, frascos para alimentos, cosméticos e produtos de limpeza (ABIPLAST, 2016). 

 

2.2.1 Propriedades do PET 

 

O PET é um polímero classificado como termoplástico, pois o seu comportamento 

frente à elevação de temperatura amolece quando aquecido e endurece quando resfriado, 

sendo que esses processos são totalmente reversíveis e que podem ser repetidos (CALLISTER 

JÚNIOR, 2013).  

Portanto, o PET é um termoplástico do grupo dos poliésteres, sendo um poliéster 

saturado formado pela reação do ácido tereftálico (TPA) ou dimetil tereftalato (DMT) e do 

etileno glicol (EG). Materiais resultantes dessas reações químicas são materiais que se 

cristalizam quando submetidos ao resfriamento lento ou se aquecidos a uma temperatura 

acima de sua temperatura de transição vítrea (Tg), sendo normalmente utilizada uma 

temperatura entre 130 °C e 160 °C por um período entre dez e sessenta minutos (WIEBECK; 

HARADA, 2005).  
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2.2.1.1 Propriedades físicas  

 

 Densidade 

 

A densidade de um material reflete a sua estrutura química e a sua organização 

molecular. Os materiais poliméricos são todos comparativamente leves, bem como o PET, em 

relação aos materiais tradicionais como madeiras, cerâmicas, vidros e metais (MANO, 1991).  

Segundo Callister Júnior (2013), a massa específica de um polímero cristalino será 

maior que a de um polímero amorfo do mesmo material e com a mesma massa molar, pois as 

cadeias poliméricas estarão mais densamente compactadas na estrutura cristalina. 

 

 Cristalinidade 

 

 A estrutura do estado sólido em polímeros consiste no modo como as cadeias 

moleculares estão empacotadas formando a massa sólida. Portanto, os polímeros podem 

existir em estado amorfo ou em estado cristalino, na grande maioria dos casos, a estrutura do 

polímero se apresenta parcialmente amorfa ou cristalina. No primeiro caso, ocorre uma 

disposição desordenada das moléculas; no segundo, há uma ordenação tridimensional, isto é, 

existe cristalinidade. 

Quanto maior a cristalinidade, mais elevadas são as propriedades de densidade, 

rigidez, estabilidade dimensional, resistência química, temperatura de fusão, temperatura de 

transição vítrea etc. Por outro lado, reduzem-se as propriedades de resistência ao impacto, 

elongação na ruptura etc.  

Os métodos mais usados para determinar o grau de cristalinidade dos materiais 

envolvem a difração de raios-X (DRX). Sendo que a calorimetria de varredura diferencial, do 

inglês differential scanning calorimetry (DSC), e a espectrometria no infravermelho, também 

são utilizadas na avaliação da cristalinidade de polímeros (CANEVAROLO JÚNIOR, 2002; 

MANO; MENDES, 2004). 

 

 Estado físico 

 

Nos materiais que usam polímeros em sua constituição, normalmente o polímero se 

encontra no estado vítreo (para uma peça rígida) ou no estado borrachoso (se alguma 
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flexibilidade é requerida na peça pronta). Porém, todos são processados no estado viscoso 

(CANEVAROLO JÚNIOR, 2002).  

Na Tabela 2.1, destacam-se as algumas das propriedades físicas do PET, na qual se 

observa que o PET apresenta baixa densidade com valores entre 1,29 e 1,45 g/cm3, o que 

denota um material leve. 

 

Tabela 2.1  Propriedades físicas do PET 
Peso molecular 

médio 
Densidade 

(g/cm3) 
Cristalinidade 

(%) Estado físico Referência 

20.000 1,33  1,45 Até 40 Transparente a opaco Mano (1991) 

20.000 1,33  1,45 Até 40 Transparente a opaco Mano; Mendes 
(2004) 

- 1,37 Até 50 - Smith (1998) 

- 1,35  1,45 - Transparente a opaco Canevarolo 
Júnior (2002) 

- 1,29  1,40 - - Callister 
Júnior (2013) 

Nota: ( ) dado não disponível. 

 

2.2.1.2 Propriedades mecânicas 

 

Basicamente, as propriedades mecânicas dos polímeros incluem módulo de 

elasticidade, limite de escoamento e limite de resistência à tração. Para muitos materiais 

poliméricos, o ensaio tensão-deformação é empregado para caracterizar esses parâmetros 

mecânicos, sendo o método padronizado para ensaio das propriedades à tração dos plásticos 

(CANEVAROLO JÚNIOR, 2002).  

Ainda, as características mecânicas dos polímeros são sensíveis à taxa de deformação, 

à temperatura e a natureza química do ambiente (CALLISTER JÚNIOR, 2013).  

Nos materiais poliméricos são encontrados dois tipos diferentes de comportamento 

tensão-deformação, conforme apresentado na Figura 2.2.  

A primeira curva ilustra o comportamento tensão-deformação para um polímero frágil, 

mostrando que ele fratura enquanto se deforma elasticamente. Na segunda curva, o 

comportamento para um material plástico é semelhante ao de muitos materiais metálicos, 

sendo que a deformação inicial é elástica, seguida por escoamento e uma região de 

deformação plástica (Figura 2.2a). 
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Figura 2.2  Comportamento tensão-deformação em polímeros 

 
     Em que: (a) comportamento tensão-deformação para polímeros; (b) curva tensão-deformação sob tração. 

Fonte: Adaptado de Canevarolo Júnior (2002) 
 

Na Figura 2.2b, o limite de escoamento é representado como o valor máximo na curva, 

que ocorre após o término da região elástica linear. A tensão nesse ponto de máximo é o 

limite de escoamento, ainda, o limite de resistência à tração (LRT) é a tensão na qual ocorre a 

fratura, ou seja, é o ponto de ruptura do polímero (CANEVAROLO JÚNIOR, 2002). Ainda, 

Callister Júnior (2013), explica que o valor de LRT pode ser maior ou menor que o valor do 

limite de escoamento.  

Para os polímeros plásticos como o PET, a curva tensão-deformação se porta como a 

de um material dúctil. Na Tabela 2.2, são apresentadas as propriedades mecânicas do PET. 

 

Tabela 2.2  Propriedades mecânicas do PET 
Limite de 

resistência à tração 
 (MPa) 

Limite de 
escoamento 

(MPa) 

Alongamento 
na ruptura  

(%) 

Módulo de 
elasticidade 

(MPa) 
Referência 

72 - - - Smith (1998) 

48,3  72,4 59,3 30 - 300 2.760  4.140 Callister Júnior 
(2013) 

 Nota: ( ) dado numérico não disponível. 

 

2.2.1.3 Propriedades térmicas 

 

Em relação às propriedades térmicas dos polímeros, existem duas temperaturas de 

transição características em polímeros, sendo a temperatura de transição vítrea e de fusão.  

A temperatura de transição vítrea de um polímero, representada por Tv ou Tg (g do 

inglês glass), refere-se à faixa de temperatura que, durante o aquecimento de um material 
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polimérico de uma temperatura muito baixa para valores mais altos, permite que as cadeias 

poliméricas da fase amorfa adquiram mobilidade, ou seja, possibilidade de mudança de 

conformação.  

Sendo assim, abaixo de Tg o polímero não tem energia interna suficiente para 

promover mudanças conformacionais, portanto, ele está no estado vítreo caracterizado por se 

apresentar duro, rígido e quebradiço. A temperatura de fusão, representada por Tf ou Tm (m do 

inglês melt  derreter ou fundir), é a faixa de temperatura em que, durante o aquecimento, 

desaparecem as regiões cristalinas (CANEVAROLO JÚNIOR, 2002). 

De maneira geral, entende-se que em baixas temperaturas, ou seja, T < Tg, a cadeia 

polimérica não tem mobilidade suficiente para permitir grandes deformações, e o 

comportamento do polímero é rígido, chamado vítreo, pois se parece com o vidro.  

Em temperaturas intermediárias, ou seja, Tg < T < Tm, a mobilidade existe apenas na 

fase amorfa, sendo que a fase cristalina ainda mantém-se rígida. Nesta condição, o 

comportamento físico do polímero é uma situação intermediária, pois os segmentos de cadeias 

da fase amorfa são flexíveis, mas estão ancorados pelos demais segmentos pertencentes à fase 

cristalina. Isto gera uma mobilidade parcial de toda a massa polimérica formando o estado 

físico borrachoso.  

Por fim, em altas temperaturas (T > Tm), todas as cadeias são flexíveis, podendo 

escoar umas sobre as outras. Este comportamento dito viscoso é característico dos fluidos que 

têm suas moléculas livres para se movimentar (CANEVAROLO JÚNIOR, 2002). 

De acordo com a Tabela 2.3, onde são apresentadas ambas as temperaturas de 

transição para o PET, pode-se dizer que o PET abaixo de 69 °C (Tg) é um polímero rígido, ou 

seja, encontra-se no seu estado físico vítreo. Acima de 250 a 270 °C (Tm), o PET se encontra 

em um estado viscoso e, para temperaturas entre Tg e Tm, o estado físico é borrachoso.  

 

Tabela 2.3  Propriedades térmicas do PET 
Temperatura de transição 

vítrea (Tv ou Tg) (°C) 
Temperatura de fusão  

(Tf ou Tm ) (°C) Referência 

70  74 250 - 270 Mano (1991) 
70  74 250 - 270 Mano; Mendes (2004) 

69 265 - 270 Canevarolo Júnior (2002) 
69 265 Callister Júnior (2013) 

 

Portanto, o PET tem a possibilidade de se apresentar no estado amorfo (transparente), 

parcialmente cristalino e orientado (translúcido) e altamente cristalino (opaco) (MANO, 
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1991). Uma garrafa de PET, por exemplo, está no estado vítreo, cristalino orientado, pois sua 

Tg está acima da temperatura ambiente (CANEVAROLO JÚNIOR, 2002). 

 

2.3 REFORÇO DE SOLOS 

 

Os solos são constituídos por um conjunto de partículas com água (ou outro líquido) e 

ar nos espaços intermediários, as partículas de maneira geral, encontram-se livres para 

deslocar entre si (PINTO, 2002). 

 Em princípio, as quantidades de água e ar podem variar, sendo que a evaporação pode 

fazer diminuir a quantidade de água substituindo por ar, e a compressão do solo pode 

provocar a saída de água e ar, reduzindo o volume de vazios. Ante ao exposto, o solo no que 

se refere às partículas que o constituem, permanece o mesmo, mas seu estado se altera, 

portanto, as diversas propriedades do solo, dependem do estado em que se encontra, quando 

diminui o volume de vazios, por exemplo, a resistência aumenta (PINTO, 2002). 

Como os solos são formados a partir do intemperismo das rochas (ígneas, 

sedimentares e metamórficas), as suas propriedades são caracterizadas pelos minerais que 

constituem as partículas das rochas que se derivam. Portanto, os grãos minerais que formam a 

fase sólida do solo, podem apresentar-se em diferentes tamanhos, sendo que o solo geralmente 

recebe a denominação de pedregulhos, areia, silte ou argila, conforme o tamanho 

predominante das partículas presentes (DAS, 2013).  

De acordo com Lukiantchuki, Belincanta e Nóbrega (2003), o solo é utilizado como 

material de construção, bem como no suporte de fundações estruturais, assim, é necessário o 

conhecimento de suas propriedades para tais aplicações. Desta forma, a utilização de solo 

como material de construção pode ocorrer na sua condição natural, como encontrado na 

natureza, ou por meio da correção de suas características. 

Neste contexto, é prática comum desde 3.000 a.C., a utilização de técnicas e materiais 

para melhorar a qualidade dos solos, como por exemplo, solo misturado com palha, bambus 

etc. Os materiais vegetais que constituem fibras resistentes, foram empregados na 

Mesopotânia, na muralha da China e em várias obras do império Romano (AGUIAR; 

VERTEMATTI, 2015). 

Na história moderna da estabilização do solos, o conceito e princípio de reforço de 

solo foi desenvolvido pela primeira vez por Vidal (HEJAZI et al., 2012). Henry Vidal, na 

França, na década de 60, desenvolveu  a atual estrutura de solo reforçado, utilizada em todo 

os geossintéticos como 
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elementos de reforço de solos começaram ser utilizados, sendo considerados materiais viáveis 

economicamente e tecnicamente (PORTELINHA, 2012).  

Portanto, a estabilização de solos pode ser definida como o processo que confere ao 

solo maior resistência estável às cargas ou desgaste ou à erosão. Podendo esta ser por meio de 

compactação, correção da sua granulometria e da sua plasticidade, ou de adição de 

substâncias que lhe confiram uma coesão proveniente da cimentação ou aglutinação dos seus 

grãos (VARGAS, 1977).  

 

2.3.1 Métodos aplicados para reforço de solos 

 

Para Hejazi et al. (2012), existem vários métodos para estabilização de solos, de forma 

que, as técnicas de reforço de solo podem ser classificadas em várias categorias. De acordo 

com a Figura 2.3, o método de reforço de solo com materiais fibrosos pode ocorrer de duas 

formas, com o uso de geossintéticos constituídos por materiais fibrosos orientados ou com 

fibras distribuídas aleatoriamente.  

 
Figura 2.3  Métodos utilizados para reforço de solos 

 
 

Fonte: Adaptado de Hejazi et al. (2012) 
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O termo geossintético inclui os materiais como geotêxteis, geomembranas, geogrelhas, 

georredes e geocompostos (HEJAZI et al., 2012; DAS, 2013; AGUIAR; VERTEMATTI, 

2015). Os geossintéticos, são empregados na construção civil desde 1950, são materiais feitos 

de polímeros e parecidos com tecidos, tais como poliéster, polietileno (PE), polipropileno 

(PP), polivinil clorado (PVC), náilon, dentre outros. Cada tipo de geossintético, desempenha 

uma ou mais das principais funções como controle de erosão superficial, separação, reforço, 

filtragem, drenagem e contenção de umidade (DAS, 2013; AGUIAR; VERTEMATTI, 2015). 

As fibras distribuídas aleatoriamente podem ser fibras naturais como fibra de coco, 

sisal, palma, juta, bambu, bagaço de cana-de-açúcar, dentre outras. E as fibras sintéticas (ou 

artificiais) como fibras poliméricas de polipropileno, políester como o PET, polietileno, 

náilon, bem como fibras de vidro, de aço, minerais etc. (HEJAZI et al., 2012). 

Quanto ao reforço químico dos solos, aos materiais convencionais podem ser cimento 

e cal, e dentre as resinas químicas pode-se citar a de polivinil álcool (PVA) com resistência a 

produtos químicos (especialmente resistência alcalina), acetato polivinílico, acrílico 

polivinílico, dentre outras (HEJAZI et al., 2012). 

 

2.3.2 Materiais compósitos 

 

Materiais compósitos podem ser definidos como materiais multifásicos que são 

artificialmente fabricados, em oposição a um que ocorre ou se forma naturalmente. Em 

adição, as fases constituintes devem ser quimicamente dissimilares e separadas por uma 

distinta interface (CALLISTER JÚNIOR, 2013).  

Estes materiais são compostos por duas fases: a matriz, que é continua e circunda a 

outra fase, e fase dispersa ou elemento reforço. As propriedades de compósitos são uma 

função das propriedades das fases constituintes, das suas quantidades relativas e da geometria 

da fase dispersa, ou seja, a forma das partículas e o tamanho, distribuição e orientação das 

partículas (CALLISTER JÚNIOR, 2013). 

Os materiais compósitos mais importantes para Budinski1 (1996 apud SPECHT, 2000) 

são combinações de polímeros e materiais cerâmicos. Como, por exemplo, os materiais 

baseados em cimento Portland, solo-cimento, argamassas e concretos, por possuírem 

características semelhantes tais como alta rigidez, fragilidade e baixa resistência à tração.  

                                                             
1 BUDINSK, K, G. Engineering Materials: properties and selection. 5. ed. New Jersey: Prentice Hall 
International, 1996. 
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À vista disso, para 

são aqueles em que a fase dispersa encontra-

mesmo autor, muitos compósitos foram criados para melhorar as características mecânicas 

tais como rigidez, tenacidade e resistências mecânicas à temperatura ambiente e à alta 

temperatura.  

Os compósitos são classificados em três divisões ou grupos, constituindo os 

compósitos reforçados por partícula, compósitos reforçados por fibra e compósitos estruturais.  

Os três grupos de materiais compósitos apresentam-se em várias subdivisões, 

conforme mostra a Figura 2.4. Sendo assim, serão destacados os compósitos reforçados com 

partículas e subdivisão partículas grandes, bem como os compósitos reforçados com fibras, 

mais especificadamente, compósitos com fibras descontínuas e aleatoriamente orientadas, 

sendo estes aplicados ao presente estudo. 

 

Figura 2.4  Classificação dos materiais compósitos 

 
 

Fonte: Adaptado de Callister Júnior (2013) 
 

Para os compósitos reforçados por partícula, a fase dispersa tem eixos iguais, ou seja, 

as dimensões das partículas são aproximadamente as mesmas em todas as direções. Nos 

compósitos reforçados com partículas grandes, as interações partícula-matriz não podem ser 

tratadas nos níveis atômicos ou moleculares. Sendo que para muitos destes compósitos, a fase 

particulada é mais dura e rígida do que a matriz, portanto, tendem a restringir o movimento da 

fase matriz na vizinhança de cada partícula (CALLISTER JÚNIOR, 2013). 
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A matriz transfere alguma tensão aplicada às partículas, que suportam uma fração da 

carga. Para compósitos reforçados por dispersão, partículas são normalmente muito menores, 

tendo diâmetros entre 0,01 e 0,1 µm (10 a 100 mm), deste modo, interações partícula-matriz 

que conduzem ao fortalecimento ocorrem num nível atômico ou molecular (CALLISTER 

JÚNIOR, 2013). 

Neste contexto, para Specht (2000), as cerâmicas são materiais usuais na engenharia 

civil, devido o seu baixo custo, e alta resistência à compressão e rigidez. No entanto, devido 

às fissuras microscópicas existentes, apresentam baixa resistência à tração e à flexão, 

portanto, são frágeis. Logo, materiais compósitos formados por cerâmicas e fibras 

poliméricas, apresentam características mecânicas mais adequadas para uso como material 

estrutural na engenharia civil. Visto que, as fibras atuam controlando a abertura e 

espaçamento entre as fissuras, distribuindo desta forma, as tensões dentro da matriz do 

compósito. 

Para Askeland e Phulé (2008) e Callister Júnior (2013), nos compósitos reforçados por 

fibra, vários fatores devem ser considerados, pois estes podem influenciar no compósito. As 

características a serem consideradas são comprimento, diâmetro, orientação e concentração 

das fibras, sendo estas descritas a seguir. 

 

 Comprimento e diâmetro da fibra 

 

Sob a aplicação de uma tensão, a ligação fibra-matriz cessa nas pontas das fibras, 

produzindo um modelo de deformação da matriz, ou seja, não existe nenhuma transmissão de 

carga a partir da matriz nas extremidades da fibra (Figura 2.5). As extremidades de uma fibra 

sustentam menos carga que o restante dela, deste modo, quanto maior o comprimento, maior a 

capacidade de sustentação de carga das fibras, portanto, fibras longas são preferíveis na 

aplicação como reforço (ASKELAND; PHULÉ, 2008). 

 

Figura 2.5 - Modelo de deformação na matriz ao entorno de uma fibra com aplicação de 
tensão de tração 

 
Fonte: Adaptado de Callister Júnior (2013) 
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O estabelecimento de um comprimento crítico de fibra torna-se necessário para que o 

aumento da resistência e enrijecimento do compósito seja efetivo. O comprimento crítico é 

dependente de algumas variáveis, conforme Equação 2.1.  

 

                                                                                                  (2.1) 

 

Em que,  

lc: comprimento crítico da fibra; 

f :  resistência final da fibra (limite de resistência à tração); 

d: diâmetro da fibra; 

c: resistência da união entre as fibras e a matriz ou a tensão na qual a matriz começa a se 

deformar. 

 

Quando a tensão é aplicada a uma fibra que possui um comprimento crítico, a carga 

máxima na fibra é atingida no ponto médio da fibra. Se a fibra tem comprimento menor do 

que o comprimento crítico, onde sob a aplicação de tensão, a ligação fibra-matriz cessa nas 

extremidades, produzindo a deformação da matriz. E para um aumento do comprimento da 

fibra, o reforço proporcionado pela fibra torna-se mais efetivo, onde a tensão aplicada é igual 

à resistência da fibra (CALLISTER JÚNIOR, 2013). 

Em outras palavras, se o comprimento da fibra é menor do que o comprimento crítico, 

a matriz irá se deformar ao redor da fibra, de forma que não haverá transferência de tensão 

(fibra-matriz), ocorrendo um pequeno efeito de reforço devido à fibra. No entanto, se o 

comprimento da fibra é maior do que o comprimento crítico, a fibra se comporta como se 

fosse contínua.  

As fibras aplicadas como reforço de compósitos podem ser curtas, longas ou mesmo 

contínuas, e suas dimensões são caracterizadas pela razão de aspecto l/d, onde d é o diâmetro 

da fibra e l o comprimento. Sendo que a resistência mecânica de um compósito aumenta 

quando a razão de aspecto é elevada, portanto, quanto menor for o diâmetro, menor área de 

superfície terá cada fibra, havendo assim, menos falhas que poderão se propagar quando 

estiverem sob carga (ASKELAND; PHULÉ, 2008). 

Fibras onde l > lc são denominadas contínuas (normalmente l > 15lc), por outro lado, 

fibras descontínuas ou curtas apresentam comprimentos menores (ASKELAND; PHULÉ, 

2008; CALLISTER JÚNIOR, 2013). 
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A c na Equação 2.1) pode ser realizada por 

meio de medidas experimentais do comprimento crítico, desta forma, Kelly e Tyson2 (1965 

apud MONTEIRO; d , 2006) e Monteiro et al. (2006),  propuseram um ensaio 

denominado pullout ou ensaio de arrancamento, para a determinação do comprimento crítico, 

conforme ilustrado na Figura 2.6. 

 

Figura 2.6  Modelo do ensaio de arrancamento  
 

 
 

Fonte: Adaptado de Monteiro et al. (2006) 
 

a fibra é embutida até um 

comprimento L em uma cápsula do material que simularia a matriz do compósito. O conjunto 

seria submetido à tração, com as garras da máquina do ensaio de tração prendendo tanto a 

ponta livre da fibra quanto a outra extremidade da cápsula. O conjunto fibra/cápsula é 

tracionado até que ocorra um dos seguintes eventos: ou o desacoplamento da fibra, soltando-

se da matriz, ou ruptura da fibra fora da cápsula sem se desacoplar da mesma.   

Para valores relativamente baixos de L, a fibra simplesmente escorrega de dentro da 

cápsula. Estes valores estariam abaixo de lc. A partir de L = lc, a fibra se romperia sem 

escorregar. De acordo com os autores, a interpretação de um ensaio de pullout pode ser 

efetuado a partir do gráfico experimental da variação da tensão com o comprimento embutido. 

Kim et al. (2008), estudaram a fissuração associada à retração plástica de argamassa 

reforçada com fibras de PET obtidas de garrafas PET. No estudo, três geometrias de fibras, 

foram avaliadas por meio do ensaio de arrancamento, com o objetivo de avaliar a resistência 

mecânica das fibras: tipo lisa com 0,5 mm de espessura e 1 mm de largura; frisada com 0,3 

mm de espessura e 1,2 mm de largura; em relevo com 0,2 mm espessura e 1,3 mm largura; e 

todas com 50 mm de comprimento.  

                                                             
2 KELLY, A., TYSON, W. R., High Strength Materials. Nova York, EUA, Wiley, 1965. 
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Os corpos de prova utilizados para avaliar o desempenho das uniões mecânicas 

resultantes de alterações na geometria das fibras de PET recicladas apresentavam proporções 

de mistura de 0,5:1:1,7 (água:cimento:areia). Para realização do ensaio de arrrancamento, os 

corpos de prova foram inseridos em máquina de ensaio universal (modelo Instron nº 3369) 

com velocidade de deformação de 0,5 mm/min, e a resistência mecânica de ligação das fibras 

de reforço foi calculada utilizando a Equação 2.2. 

 

                                                                                        (2.2) 

 

Em que: 

max: força máxima de ligação mecânica; 

Pmax: carga máxima de arrancamento; 

b: largura da fibra; 

h: espessura da fibra; 

l: comprimento da fibra. 

 

Os resultados obtidos no ensaio de arrancamento para as várias geometrias de fibra de 

PET reciclada, mostrou que a resistência da fibra em relevo foi superior aos outros tipos, 

sendo que a sua resistência mecânica foi de cerca de 5 MPa, enquanto que os dos tipos frisado 

e liso foram 3,9 e 1,7 MPa, respectivamente. Por fim, segundo os autores, a fibra de PET do 

tipo em relevo, que apresentou uma força de ligação mecânica superior, também 

proporcionou a melhor resistência à fissuração da agamassa por retração plástica. 

Logo, os estudos realizados por Monteiro e Almeida (2006) e de Kim et al. (2008), 

mostraram formas de determinar a resistência da união entre fibra/matriz, podendo, serem 

aplicados para determinação do comprimento crítico de fibras para reforço de compósitos. 

Quanto a razão de aspecto, Oliveira e Castro-Gomes (2011) propuseram a razão de 

aspecto para fibras de PET. Em seu estudo, avaliaram a utilização de fibras plásticas 

recicladas obtidas a partir de garrafas de PET como um componente de argamassa, com 

objetivo de determinar as propriedades físicas e mecânicas da argamassa reforçada com fibra 

de PET. 

 Segundo os autores, as fibras de PET, foram formadas por corte mecânico dos lados 

laterais das garrafas PET, sendo que, as partes superiores e inferiores das garrafas descartadas. 

A uniformidade das fibras foi assegurada, especialmente dimensões comprimento e largura, 
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por ajuste fino executado em uma máquina de corte semi-automática. As dimensões das fibras 

eram de aproximadamente 2 mm de largura, 0,5 mm espessura e 35 mm de comprimento.  

Os autores utilizam a Equação 2.3 para determinar a razão de aspecto entre 

comprimento e diâmetro das fibras, considerando um diâmetro equivalente de fibra, visto que, 

as fibras apresentavam geometria retangular. 

 

                                                                                (2.3) 

 

Em que: 

l: comprimento da fibra; 

de: diâmetro equivalente; 

A: área da seção transversal da fibra; 

b: largura da fibra; 

c: espessura da fibra. 

 

 Orientação das fibras e sua concentração 

 

As fibras podem ser introduzidas na matriz com diversas orientações, podendo haver 

um alinhamento paralelo do eixo longitudinal das fibras numa única direção (Figura 2.7a e 

2.7b), e uma orientação totalmente aleatória como as fibras curtas e descontínuas (2.7c). 

 
Figura 2.7  Representação do alinhamento das fibras no compósito 

 
Em que: (a) fibras longas e contínuas alinhadas; (b) fibras curtas descontínuas e 
alinhadas; (c) fibras curtas com orientação aleatória. 

Fonte: Callister Júnior (2013) 
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Adicionalmente, a Tabela 2.4, apresenta as eficiências dos reforços com fibras para 

várias situações, quanto à orientação das fibras e direção da tensão. 
 

Tabela 2.4 - Eficiência de reforço de compósitos reforçados com fibras 
Orientação das fibras Direção da tensão Eficiência do reforço 

Todas em paralelo Paralela às fibras 
Perpendicular às fibras 

1 
0 

Distribuição aleatória e 
uniforme dentro de um plano 

específico 

Qualquer direção no plano 
das fibras 3/8 

Distribuição aleatória e 
uniforme dentro das três 

dimensões no espaço 
Qualquer direção 1/5 

Fonte: Krenchel3 (1964 apud CALLISTER JÚNIOR, 2013) 
 

Os compósitos de fibras alinhadas, a resistência e o reforço máximos são obtidos ao 

longo do alinhamento longitudinal, todavia, na direção transversal, o reforço com fibras é 

inexistente, sendo que a ruptura ocorre normalmente em nível de tensões de tração muito 

baixos. Portanto, disposições de fibras unidirecionais indicam que todas as fibras estão 

alinhadas com direção da tensão aplicada, mas se a carga aplicada for perpendicular às fibras, 

a função reforço diminui. Para outras orientações de tensão, a resistência do compósito se 

encontra entre estes extremos. Quando tensões multidirecionais são aplicadas dentro de um 

único plano, camadas alinhadas e se encontram umas sobre as outras, com diferentes 

orientações são usadas com frequência. Aplicações envolvendo tensões aplicadas totalmente 

multidirecionais normalmente usam fibras descontínuas, que estão orientadas de maneira 

aleatória no material da matriz (CALLISTER JÚNIOR, 2013). 

Em suma, para as propriedades das fibras citadas em relação ao seu reforço em 

compósitos, para Taylor4 (1994 apud SPECHT, 2000), um alto teor de fibras confere maior 

resistência pós-fissuração e menor dimensão das fissuras, e quanto maior for o comprimento 

da fibra, menor será a possibilidade delas serem arrancadas.  

 

2.3.3 Solo-cimento 

 

De acordo com a Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP) e com a ABNT, 

solo-cimento é definido como o produto endurecido, resultante da cura de uma mistura 

                                                             
3 KRENCHEL, H. Fibre reinforcement: theoretical and practical investigations of the elasticity and strength of 
fibre-reinforced materials. Copenhagen: Akademisk Forlag, 1964. 
4 TAYLOR, G. D. Materials in construction. London: Longman Scientific & Technical. 2. ed., 1994. 
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íntima compactada de solo, cimento e água, em proporções estabelecidas  (ABCP, 2004, 

p. 9; ABNT, 2012c, p. 1). 

O solo a ser utilizado deve possibilitar o uso da menor quantidade de cimento. Os 

solos arenosos requerem, quase sempre, menores quantidades de cimento do que os argilosos 

e siltosos. Entretanto, a presença de argila na composição do solo é necessária para dar coesão 

suficiente à mistura de solo e cimento, quando umedecida e compactada (ABCP, 2000). 

A utilização de misturas de solo-cimento é bem ampla, como na produção de blocos e 

tijolos, na produção de paredes monolíticas, em base para pavimento asfáltico e, em 

elementos de fundações (PINTO, 2016).   

Com maior aplicação em materiais com função estrutural, o uso de solo-cimento 

ocorre na fabricação de tijolos, que é muito utilizado na construção civil, devido à 

simplicidade na sua manufatura, sendo utilizados materiais como solo, cimento, água e 

adições. A principal aplicação dos tijolos é na execução de paredes, mas podem também ser 

utilizados em fundações, passeios e contrapisos (SEGANTINI; WADA, 2011).  

Para tijolos solo-cimento, por exemplo, o valor médio de resistência à compressão não 

pode ser menor do que 2,0 MPa, de modo que nenhum dos valores individuais esteja abaixo 

de 1,7 MPa, na idade mínima de sete dias (ABCP, 2000; ABNT, 2012a). A Tabela 2.5 

apresenta as características básicas para os componentes de tijolos solo-cimento. 

 
Tabela 2.5  Propriedades exigidas para os materiais componentes do tijolo solo-cimento 
Constituintes Características 

Solo 

- 100% passante na peneira nº 4 (abertura de malha de 4,75 mm); 
- 10 a 50% passante na peneira nº 200 (abertura de malha de 0,075 mm); 
-  
- Índ  

Cimento 
Poderão ser utilizados cimentos atendendo as especificações da ABNT, 
podendo ser cimento Portland comum, composto, de alto-forno, 
pozolânico, ou de alta resistência inicial. 

Água Isenta de impurezas nocivas à hidratação do cimento, sendo adequado o 
uso de água potável da rede de abastecimento público. 

Fonte: ABCP (2000); ABNT (2012b) 
 

2.3.3.1 Estabilização química do solo com cimento 

 

O reforço químico ou estabilização de solos por adição de aglutinantes como o 

cimento, por exemplo, tem por objetivo adicionar ao solo uma substância que aumente a sua 

coesão ou que o impermeabilize, impedindo a diminuição da sua resistência pela água 

(CAPUTO, 1987).  
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Na estabilização solo-cimento, o cimento Portland é o mais utilizado, sendo esta  

denominação convencionada mundialmente para o cimento, material este de grande uso na 

construção civil. Consiste em um pó fino com propriedades aglomerantes, aglutinantes ou 

ligantes, que endurece sob ação da água, e que depois de endurecido, mesmo que submetido à 

ação da água, não se decompõe mais (ABCP, 2002). 

Para Smith (1998), as matérias-primas básicas do cimento Portland são a cal (CaO), a 

sílica (SiO2), óxido de alumínio (Al2O3) e o óxido de ferro (Fe2O3). Ainda, segundo a ABCP 

(2002), esses constituintes principais, são obtidos em jazidas de calcário e a argila. A mistura 

destes componentes em proporções adequadas passa por processos de trituração, moagem e 

pesagem, após é inserida em forno rotativo com aquecimento de 1.400 ºC a 1.650 ºC. Esta 

conversão química resulta no clínquer, o qual é posteriormente reduzido a pó. 

As adições são as outras matérias-primas que constituem o cimento, como o gesso, as 

escórias de alto-forno, os materiais pozolânicos e os materiais carbonáticos, que misturadas ao 

clínquer na fase de moagem, permitem a fabricação dos diversos tipos de cimento Portland. 

Sendo que, os materiais pozolânicos são originados das rochas vulcânicas ou matérias 

orgânicas fossilizadas encontradas na natureza, certos tipos de argilas queimadas em elevadas 

temperaturas (550 ºC a 900 ºC) e derivados da queima de carvão mineral nas usinas 

termelétricas, entre outros.  

O cimento Portland endurece devido às reações de hidratação, após mistura com a 

água. Os mais importantes compostos hidratados do cimento são os silicatos de cálcio (CSH) 

que podem aparecer como estruturas fibrosas, o hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) que se 

cristaliza em grandes placas hexagonais superpostas e a etringita que se cristaliza na forma de 

agulhas (GUEDES, 2013). A Figura 2.8 apresenta a fases de hidratação do cimento. 

 

Figura 2.8  Desenvolvimento estrutural do cimento Portland durante a hidratação

 
Fonte: Scrivener5 (1989 apud GUEDES, 2013) 

                                                             
5 SCRIVENER, K. L. The Microstructure of Concrete. In SKALNY, J. P. Materials Science of Concrete I. 
Westerville: American Ceramic Society, 1989. 
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Os silicatos de cálcio (CSH), como o silicato tricálcico (C3S) e o silicato dicálcico 

(C2S) constituem cerca de 75% do peso do cimento Portland. Quando estes compostos reagem 

com a água durante o endurecimento do cimento, o principal produto da hidratação é o 

silicato tricálcico hidratado. Este material aparece na forma de partículas extremamente 

pequenas (inferiores a 1 µm) e constitui um gel coloidal (SMITH, 1998). 

O hidróxido de cálcio representa cerca de 20 a 25 % do volume de sólidos do cimento 

hidratado, e apresentam-se em de forma cristalina bem definida, como em grandes cristais 

hexagonais, conhecida como Portlandita. O C3S endurece rapidamente e é o principal 

responsável pelo primeiro aumento da resistência mecânica do cimento, a maior parte da 

hidratação ocorre em cerca de dois dias. O C2S tem uma reação de hidratação lenta, e é o 

principal responsável pelo aumento da resistência ao fim de uma semana. O aluminato 

tricálcico (C3A) hidrata-se rapidamente, e com liberação de calor, contribuindo também para 

o primeiro aumento de resistência (SMITH, 1998). 

Para a determinação dos teores de cimento em massa para aplicação em solo-cimento, 

a única norma que sugere estes teores é a NBR 12253:2012 Solo-cimento - Dosagem para 

emprego como camada de pavimento - Procedimento (ABNT, 2012f).  

Os teores de cimento estabelecidos na norma supracitada seguem conforme a 

classificação de solos estabelecida pela Associação Americana de Rodovias Estaduais e 

Autoridades de Transporte (AASHTO) (Tabela 2.6), sendo esta classificação normatizada 

pela norma da American Society for Testing and Materials (ASTM) D3282:2015 (ASTM, 

2015) que estabelece a classificação de solos e misturas solo-agregado para fins de construção 

rodoviária. 

 

Tabela 2.6  Teor de cimento sugerido para o ensaio de compactação do solo-cimento 

Classificação do solo Teor de cimento 
 (% em massa) 

A1-a  
A1-b 4 

A2 5 
A3 7 A4 

Fonte: ABNT (2012f) 
 

No entanto, a determinação dos teores de cimento conforme a NBR 12253:2012 

(ABNT, 2012f), se aplicam a solo-cimento a ser empregado em camada de pavimento. No 

entanto, a NBR 12023:2012 Solo-cimento  Ensaio de compactação (ABNT, 2012c), 

determina que para os ensaios de compactação de solo-cimento, deve-se adicionar a 
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quantidade de cimento Portland correspondente ao teor sugerido com a NBR 12253:2012. 

Desta forma, entende-se que os teores apresentados na Tabela 2.6, também podem ser 

empregados para outras finalidades de uso do solo-cimento, como por exemplo, em materiais 

para fins estruturais. 

Basso et al. (2003), explicam que a determinação da dosagem de cimento com base 

nas normas técnicas, apresenta algumas desvantagens, como grande quantidade de amostras, 

de tempo de dosagem relativamente longo, ensaios de caracterização, compactação, 

moldagem de corpos de prova e ensaios de resistência à compressão.  

Logo, um método que vem sendo aplicado, mas que ainda não é normatizado é o 

método físico-químico de dosagem de solo-cimento (RODRIGUES, 1992; BASSO et al., 

2003; MÂCEDO, 2004; OLIVEIRA, 2011). Sendo uma alternativa ao processo tradicional de 

dosagem de solo-cimento pela facilidade dos procedimentos necessários para determinar o 

teor de cimento, rapidez de resposta, menor quantidade de amostra de solo para ensaio e 

redução do número de ensaios. 

Segundo Rodrigues (1992), o método de dosagem físico-químico é baseado na 

interação elétrica entre as partículas de cimento e as de argila, conforme proposto por Chadda 

em 1971 (pesquisador indiano responsável pelo desenvolvimento do método). Por meio das 

variações volumétricas, durante o processo de interação do solo com o cimento e água, que 

proporcionam a determinação do teor de cimento que produz a mistura estável. Estas 

interações referem-se às interações elétricas do cimento com as partículas argilosas do solo, 

que contribui para mudanças físico-químicas complexas na mistura solo-cimento.  

Para a ABCP (2004), para a dosagem de cimento, em geral, são ensaiados três teores, 

diferindo do teor médio de dois pontos percentuais. De forma que, a melhor maneira de 

estabelecer os teores de cimento ocorre pela 

ensaiados, levando-se em consideração a granulometria, os índices de consistência, a origem 

geológica, a coloração, a região de onde provêm e a profundidade da amostra.  (ABCP, 2004, 

p. 15).  

Portanto, a comparação com outros estudos em solo-cimento, torna-se uma boa 

maneira de determinação quanto ao teor de cimento a ser aplicado para misturas de solo-

cimento. 
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2.3.3.2 Solo-cimento reforçado com fibras sintéticas 

 

Com o objetivo de se obter materiais cada vez mais sustentáveis e diminuir o impacto 

ambiental da construção civil, novas composições estão sendo estudadas por muito 

pesquisadores. Alguns estudos sobre reforço de solo cimentado com fibras sintéticas discretas 

(curtas) distribuídas aleatoriamente estão sendo realizados. Desta forma, alguns estudos 

correlatos são apresentados, de forma a corroborar com o presente estudo. 

Maher e Ho (1983) avaliaram a influência da inclusão de fibras de vidro distribuídas 

aleatoriamente com teores e comprimentos variados em uma areia cimentada, por meio de 60 

ensaios de resistência à tração por compressão diametral.  

Pode-se considerar que os autores foram os pioneiros em estudos relacionados a solo-

cimento-fibras, pois destacam neste estudo que embora os efeitos separados do cimento e da 

fibra tenham sido estudados, sua contribuição combinada para a estabilização do solo ainda 

não havia sido investigada. De forma que, o estudo previa que assim como em concreto 

reforçado com fibras, a adição de fibras ao solo cimentado poderia aumentar a resistência à 

tração e no controle de fissuração.  

Os materiais utilizados no estudo foram areia Ottawa 20-30 e cimento Portand nos 

teores de 2, 3, 4, 5, 6 e 7%. As fibras de vidro utilizadas apresentavam comprimentos de 6,35, 

12,7, 19,05 e 25,4 mm, e teores de 0, 0,5, 1, 2 e 3%. Os corpos de prova a serem ensaiados 

apresentavam dimensões de 51 mm de diâmetro e 102 mm de altura, moldados em 3camadas, 

e período de cura em câmara úmida de 28 dias.  

Os autores obsevaram que quanto maior o teor e o comprimento das fibras de vidro, 

maior foi a contribuição das fibras na resistência à tração por compressão diametral do solo-

cimento.  

Consoli et al. (2002) estudaram a influência do teor e do comprimento de fibras de 

PET obtidas da reciclagem de garrafas PET, em mistura de solo-cimento, por meio de ensaios 

de resistência à compressão simples e de resistência à tração por compressão diametral. Os 

autores utilizaram uma areia fina não plástica classificada como SP, conforme o Sistema 

Unificado de Classificação de Solos (SUCS), teores de cimento Portland de 3, 3,58; 5; 6,42 e 

7%, e de fibras de PET de 0,1; 0,22; 0,5; 0,78; 0,9%. As fibras de PET utilizadas 

apresentavam comprimento de 12, 24 e 36 mm, diâmetro entre 0,18 e 0,20 mm. 

Segundo os autores, o teor de cimento e de fibras de PET influenciaram no aumento da 

resistência à compressão simples e na resistência à compressão diametral, sendo o cimento o 
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maior responsável, porém, o comprimento das fibras de PET de 12, 14 e 36 mm, não 

influenciaram no aumento da resistência.  

Tang et al. (2007), avaliaram a resistência e o comportamento mecânico de um solo 

argiloso não cimentado e cimentado, ambos reforçados com fibras curtas de polipropileno 

(PP) distribuídas aleatoriamente, por meio de ensaios de resistência à compressão simples e 

de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). O solo utilizado no estudo foi classificado 

como CL (conforme SUCS), os teores de cimento Portland utilizados foram de 0, 5 e 8%, e os 

teores de fibras de polipropileno (PP) de 0, 0,05; 0,15 e 0,25%, com diâmetro médio de 0,034 

mm e comprimento médio de 12 mm. 

Os corpos de prova foram compactados em três camadas, em molde com 80 mm de 

altura e 39,1 mm de diâmetro. Após a moldagem, os corpos de prova foram mantidos em 

câmara úmida por períodos de cura de 7, 14 e 28 dias. Antes da execução do ensaio de 

compressão simples, os corpos de prova com cimento, no último dia de cura foram imersos 

em água por 24 horas.  

Os autores avaliaram que quanto maior o teor de cimento e de fibras, maior foi a 

resistência à compressão simples. Ainda, os resultados mostraram que, para todas as 

condições estudadas, a resistência à compressão aumentou à medida que havia o aumento do 

tempo de cura. Com excessão para a condição com 8% cimento e 0,25% fibras, que diminuiu 

a resistência à compressão de 1,53 aos 14 dias de cura para 1,46 MPa aos 28 dias de cura.  

A MEV, mostrou que a resistência na interface do solo-cimento reforçado com fibras é 

muito maior do que a do solo não cimentado reforçado com fibras, pois as inclusões 

combinadas de fibras e cimento aumentam a eficiência de transferência da carga da matriz 

para fibras, restringindo o movimento relativo da fibras e distribuindo as tensões em uma área 

mais ampla, inibindo a propagação da fissura. Os autores destacaram que, a hidratação do 

cimento ligou as partículas do solo e tornaram a matriz compacta, bem como, a inclusão de 

fibras alterou o comportamento quebradiço para um mais dúctil. De forma que, as fibras 

pontes , impedindo a abertura e o desenvolvimento de fissuras e, 

consequentemente impedindo falha completa, apresentando fissuras mais estreitas e mais 

curtas com o aumento do teor de fibras. 

Park (2009) avaliou o efeito da distribuição e da concentração de fibras, por meio de 

ensaios de compressão simples em uma areia artificialmente cimentada com reforço de fibras 

em camadas. Foi utilizada fibra de polivinil álcool (PVA) com 12 mm de comprimento de 0,1 

mm de diâmetro, e cimento com teor de 4%.  
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Para a realização dos ensaios de compressão simples, os corpos de prova foram 

moldados em cinco camadas com 70 mm de diâmetro e 140 mm de altura, e com período de 

cura de sete dias.  Foram desenvolvidos corpos de prova em três casos distintos, para o Caso 

1, a camada do meio (terceira camada) era composta por areia-cimento-fibras e as demais 

areia-cimento, no Caso 2, camadas 1, 3 e 5 com areia-cimento-fibra e demais areia-cimento e, 

no Caso 3 todas as camadas com areia-cimento-fibra. Em uma das séries de ensaios (série L) 

foi avaliado o efeito do reforço com 0,2% de fibra nas camadas com fibras. Na segunda série 

de ensaios (série T) foi avaliado o efeito da distribuição de fibras, para o Caso 1, Caso 2 e 

Caso 3, o equivalente a 1, 0,33 e 0,2%, respectivamente,  sendo que a quantidade total de 

fibras em todo o corpo de prova era de 1% em relação ao peso de areia seca. 

Para ambas as séries (L e T), a resistência à compressão das misturas areia-cimento-

fibras aumentou, à medida que ocorreu o aumento do número de camadas com fibras. Os 

corpos de prova onde as fibras foram uniformemente distribuídas em 5 camadas foi duas 

vezes mais forte que os não reforçado com fibras. Portanto, a resistência dos solos cimentados 

reforçados com fibras depende não apenas da distribuição das fibras, mas também da 

quantidade de fibras a ser utilizada. 

Park (2011) avaliou por meio de ensaios de compressão simples compósitos de areia 

cimentada reforçados com fibras de PVA distribuídas aleatoriamente. Os materiais utilizados, 

seguiram conforme estudo realizado por Park (2009), no entanto, os teores de cimento 

utilizados foram de 2, 4 e 6% e os teores de fibras de PVA de 0, 0,3; 0,6 e 1%. Os corpos de 

prova foram moldados em 5 camadas com período de cura de 7 dias. 

O autor observou que, à medida que o teor de fibras aumentava, a resistência à 

compressão das misturas solo-cimento-fibras aumentava para mais do que três vezes em 

relação a areia-cimentada sem fibras. Bem como o efeito da inclusão de fibras foi mais 

aparente nas amostras com 2% de cimento. Segundo o autor, este aumento na resistência pode 

ser parcialmente atribuído às propriedades da fibra de PVA em relação ao cimento, o que 

causou mais atrito entre as fibras e  areia cimentada. 

Consoli, Moraes e Festugato (2013), avaliaram a influência fibras na resistência à 

compressão simples e na resistência à tração por compressão diametral de misturas de solo-

cimento, bem como a influência das fibras sobre a relação resistência à tração por compressão 

diametral/resistência à compressão simples. Os autores utilizadam uma areia argilosa não-

plástica (SC conforme SUCS), cimento Portland, e fibras de polipropileno (PP) com 

dimensões de 24 mm de comprimento e 0,023 mm de diâmetro. 
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Na moldagem dos corpos de prova foram consideradas densidades de 17,3; 18,0; 19,0 

e 19,7 kN/m3, com o mesmo teor de umidade (cerca de 10%),  os teores de cimento utilizados 

foram 1, 2, 3, 5 e 7%, e os teores de fibras utilizados foram 0 e 0,50%. Para os ensaios de 

compressão simples e de tração por compressão diametral, foram moldados corpos de provas 

cilíndricos com 50 mm de diâmetro e 100 mm de altura, compactados em três camadas, e 

curados por seis dias em câmara úmida, com imersão por vinte e quatro horas antes do início 

dos ensaios. 

Os autores observaram que o solo-cimento reforçado com fibras e solo-cimento sem 

fibras, as resistências à tração por compressão diametral e à compressão simples aumentam 

linearmente com o aumento do teor de cimento. Ainda, mostraram que em densidades secas 

elevadas (misturas mais compactadas) a influência do cimento e das fibras foram maiores, 

havendo o aumento da resistência à compressão e à tração.  

A relação da resistência à tração por compressão diametral/resistência à compressão 

simples mostrou que as misturas de solo-cimento com fibras pareceram ser muito mais 

eficientes para a resistência à tração do que para a resistência à compressão. Assim, a inserção 

de fibras no solo-cimento promoveu um maior aumento na resistência à tração (aumento de 

86%), quando comparado com o aumento da resistência à compressão (aumento de 34,5%). 

Cristelo et al. (2017) avaliaram a influência do teor e do comprimento de fibras em um 

solo estabilizado com cimento, por meio dos ensaios de tração por compressão diametral. No 

estudo, foi utilizado uma areia argilosa (CL conforme SUCS), fibras de polipropileno (PP) 

com comprimentos de 12,9 mm e 49,54 mm, e nos teores de 0,1%, 0,2% e 0,3%, e cimento 

Portland com teores de 5 e 10%. Os corpos de prova foram moldados em 3 camadas, com 70 

mm de diâmetro e 140 mm de altura, e curados por um período de 28 dias. 

Os autores observaram que a resistência à tração por compressão diametral aumentou 

à medida que havia o aumento no teor de cimento e de fibras, bem como o comprimento da 

fibra, de 12,9 mm para 49,54 mm.  

Em suma, diante dos estudos apresentados, nota-se que as fibras sintéticas, ao serem 

adicionadas em solos cimentados, aumentam a resistência à compressão simples e a 

resistência à tração por compressão diametral. Sendo que, à medida que ocorre o aumento do 

teor de cimento e de fibras, maior é a resistência mecânica de compósitos solo-cimento. 

Na Tabela 2.7 apresenta-se o resumo dos estudos experimentais supracitados. 
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2.3.4  Ensaios mecânicos aplicados em compósitos solo-cimento-fibras 

 

Para determinação da resistência de materiais compósitos, os ensaios mecânicos 

aplicados neste estudo, tiveram como objetivo determinar os parâmetros de compactação, a 

resistência à compressão simples, a resistência à tração por compressão diametral e o módulo 

estático de elasticidade. 

 Desta forma, as normas técnicas norteiam a padronização do uso de solo-cimento e os 

seus ensaios, tanto para uso na forma de tijolos e blocos, como em base para pavimentos e em 

paredes.  

 

2.3.4.1 Ensaio de compactação 

 

Conforme explica Belincanta e Gutierrez (2010), compactação de solo é definida 

como processo mecânico pelo qual se torna o solo mais denso (aumento do peso específico 

aparente seco), pela aproximação dos sólidos, promovendo a melhoria das propriedades 

mecânicas e hidráulica. Ainda, segundo os autores, o objetivo da compactação de solos, é 

obter sua estabilização, de forma a proporcionar melhorias como o aumento da resistência ao 

cisalhamento, diminuição da deformabilidade e da permeabilidade. 

A NBR 12023:2012 Solo-cimento - Ensaio de compactação (ABNT, 2012c) 

estabelece os métodos para determinação da relação entre o teor de umidade e a massa 

específica aparente seca de misturas de solo e cimento, sem reuso do material, quando 

compactadas com energia normal. Esta norma apresenta dois métodos aplicáveis de acordo 

com a granulometria do solo, sendo o método A, para solos com 100% de partículas com 

dimensão menor do que 4,75 mm, e o método B, para solos com até 30% de partículas com 

dimensão maior do que 19 mm. 

O ensaio consiste em se compactar em um cilindro metálico, em camadas, o solo 

preparado, variando-se o teor de umidade. A compactação ocorre por meio de energia liberada 

pela queda sucessiva de um soquete metálico (BELINCANTA; GUTIERREZ, 2010). 

Determina-se a massa específica aparente seca do corpo de prova cilíndrico ( d), 

variando-  

determinam-se os pontos máximos, massa específica aparente seca máxima ( dmáx) e o teor de 

ót). 
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2.3.4.2 Ensaio de compressão simples  

 

Os testes de compressão simples têm sido sistematicamente utilizados na maioria dos 

programas experimentais, consistindo em um ensaio simples e rápido, bem como confiável e 

de baixo custo (CONSOLI; MORAES; FESTUGATO, 2013). 

De acordo com Vargas (1977) no ensaio de compressão simples o corpo de prova é 

comprimido em máquina de ensaio até sua ruptura, de forma que, a carga de ruptura dividida 

pela área média do cilindro é a resistência à compressão simples (RCS). Desta forma, a RCS é 

obtida conforme a Equação 2.4. 

 

                                                                                           (2.4) 

 

Em que: 

RCS: resistência à compressão simples, expressa em MPa; 

Fruptura: carga axial aplicada, expressa em kgf; 

A: área da seção transversal do corpo de prova, expresso em cm2. 

 

A NBR 12025:2012 Ensaio de compressão simples de corpos de prova cilíndricos  

Método de ensaio (ABNT, 2012e), estabelece o método de ensaio de resistência à compressão 

simples de corpos de prova cilíndricos de solo-cimento. No entanto, não define a quantidade 

de corpos de prova mínimos que devem ser moldados e a resistência à compressão mínima a 

ser alcançada.  

Sendo assim, adota-se como referência a quantidade mínima de corpos de prova a 

serem ensaiados, conforme estabelece a NBR 12253:2012 (ABNT, 2012f).  

Ainda, a norma supracitada, na moldagem de corpos de prova para os ensaios de 

compressão simples estabelece que, deve ser realizada com no mínimo três teores de cimento, 

visando determinar aquele que atenda ao critério de resistência mínima de 2,1 MPa. Para cada 

teor de cimento selecionado, deve-se moldar e curar por sete dias, no mínimo, três corpos 

cilíndricos (ABNT, 2012f). 

De acordo com Vargas (1977), no ensaio de compressão simples, o corpo de prova 

pode romper por cisalhamento ao longo de um plano de ruptura inclinado, ou ruptura por 

cisalhamento ao longo de vários planos paralelos (embarrigamento), conforme apresentado na 

Figura 2.9. 
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Figura 2.9  Ilustração das formas de ruptura obtidas no ensaio de compressão simples 

 
Fonte: Adaptado de Vargas (1977) 

 

Pinto (2002) e Das (2013), explicam que a análise do estado de tensões que provoca a 

ruptura é o estudo da resistência ao cisalhamento dos solos, e os critérios de ruptura que 

melhor representam o comportamento dos solos são os de Coulomb e Mohr.  

Pela envoltória ou círculo de Mohr pode-se determinar em qual plano se dará a 

ruptura, assim, conhecidas às duas tensões principais (como as tensões vertical e horizontal) 

-se determinar as tensões em qualquer 

plano (Figura 2.10). 

 

Figura 2.10  Análise do estado de tensões no plano de ruptura 

 
Fonte: Adaptado de Pinto (2002) 
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com o plano principal maior, no ponto D no 

ângulo  somado ao ângulo de 90º, assim se tem a expressão: 

 

                                                                                                              (2.5) 

 

Pelo círculo de Mohr pode-

planos que formam 45º com os planos principais e a máxima tensão de cisalhamento é igual à 

semidiferença das tensões principais:  

 

-                                                                                                               (2.6) 

 

tensão de compressão ( c 1 3 igual a zero, se tem que: 

 

                                                                                                 (2.7) 

 

Portanto, quando a ruptura ocorre ao longo de uma superfície cônica que forma um 

ângulo de aproximadamente 45º com a superfície original do corpo de prova, indica que o 

cisalhamento é o principal responsável pela falha (BEER; JOHNSTON JÚNIOR; DEWOLF, 

2006).  

Ante ao exposto, por meio da Equação 2.7 e da resistência à compressão simples, 

pode-se determinar a resistência ao cisalhamento, considerando o rompimento dos corpos de 

prova por cisalhamento ao longo de um plano de ruptura inclinado. 

Adicionalmente, Park (2011), estabeleceu uma relação importante, para determinação 

do aumento de resistência à compresão em matrizes de solo-cimento reforçados com fibras 

sintéticas, conforme apresenta-se na Equação 2.8. 

 

                                                                                    (2.8) 
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Em que: 

R: relação solo-cimento-fibras e solo-cimento sem fibras; 

RCS (com fibras): resistencia à compressão simples de corpos de prova de solo-cimento 

reforçados com fibras; 

RCS (sem fibras): resistencia à compressão simples de corpos de prova de solo-cimento sem 

fibras. 

 

2.3.4.3 Ensaio de tração por compressão diametral 

 

No Brasil, não existe norma técnica para determinação da resistência à tração por 

compressão diametral (RTCD) de solo-cimento. Logo, para a realização do ensaio de tração 

em solo-cimento, utiliza-se a norma aplicada a concreto e argamassa, na qual a resistência à 

tração é determinada por meio do ensaio de compressão diametral e denominada resistência à 

tração por compressão diametral do concreto. O ensaio é normatizado pela NBR 7222:2011 

Concreto e argamassa  Determinação da resistência à tração por compressão diametral de 

corpos de prova cilíndricos (ABNT, 2011). 

Segundo Carneiro e Barcellos6 (1953 apud CONSOLI; MORAES; FESTUGATO, 

2013), o ensaio de tração por compressão diametral, também é conhecido como ensaio 

brasileiro, pois foi originalmente desenvolvido pelo Professor Luis Fernando Lobo Carneiro 

para medir a resistência à tração do concreto. 

A Figura 2.11 ilustra a forma de disposição do corpo de prova cilíndrico para o ensaio 

de RTCD. 

Figura 2.11  Disposição do corpo de prova 
 

 
 

Fonte: ABNT, 2011 
 

                                                             
6 CARNEIRO, F. L. L. E.; BARCELLOS, A. Concrete tensile strength. RILEM Bulletin, v. 13, p. 97-107, 1953. 
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De maneira geral, o ensaio é determinado pela ação de duas forças de compressão 

distribuídas linearmente e diametralmente opostas. Estas ações são fornecidas por uma prensa 

mecânica, gerando ao longo do diâmetro solicitado, tensões de tração uniformes 

perpendiculares até que ocorra à ruptura do corpo de prova por tração, de maneira que o plano 

de ruptura ocorra igualmente ao plano de aplicação da carga.  

Portanto, para cálculo da resistência à tração por compressão diametral utiliza-se a 

Equação 2.9 conforme estabelecido na NBR 7222:2011 (ABNT, 2011). 

 

                                                                                          (2.9) 

 

Em que: 

RTCD: resistência à tração por compressão diametral, expressa em MPa; 

F: força máxima obtida no ensaio (ou força de ruptura), expressa em kgf; 

d: diâmetro do corpo de prova, média de duas medidas ortogonais na região central, expresso 

em mm; 

h: altura do corpo de prova, medida no seu eixo, expressa em mm. 

 

2.3.4.4 Ensaio do módulo estático de elasticidade  

 

Os módulos elásticos são parâmetros fundamentais para a engenharia e aplicação de 

materiais, uma vez que estão ligados à descrição de várias propriedades mecânicas, como por 

exemplo, a tensão de escoamento, a tensão de ruptura etc. São propriedades intrínsecas dos 

materiais que descrevem a relação entre a tensão e a deformação no regime elástico 

(COSSOLINO; PEREIRA, 2010). 

No Brasil, não existe norma técnica para a determinação do módulo de elasticidade 

para solo-cimento, da mesma forma que ocorre com o ensaio de resistência à tração por 

compressão diametral.  

Portanto, para a determinação do módulo estático de elasticidade em solo-cimento, 

utiliza-se a NBR 8522:2008 Concreto  Determinação do módulo estático de elasticidade à 

compressão (ABNT, 2008), sendo o módulo de elasticidade ou de deformação tangente inicial 

(Eci) representado na Figura 2.12. 
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Figura 2.12  Representação do módulo de elasticidade 

 
Fonte: Adaptado de ABNT (2008) 

 
 

A NBR 8522:2008 (ABNT, 2008) apresenta duas opções para determinação do 

módulo de elasticidade (Eci), a Metodologia A com tensão ( a) fixa e Metodologia B com 

deformação específica ( a) fixa. Para a Metodologia A, a norma recomenda que para o ensaio 

completo sejam utilizados cinco corpos de prova, sendo dois para estimar a tensão de ruptura 

(fc) pelo ensaio de compressão simples, e três para determinar o módulo de elasticidade. A 

Figura 2.13 apresenta o plano de carregamento e descarregamento para o ensaio. 

 

Figura 2.13 - Representação esquemática do carregamento para a determinação do módulo de 
elasticidade 

 
Fonte: Adaptado de ABNT (2008) 
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Ao final do ensaio, a resistência à compressão efetiva (fc,ef) não pode diferir em mais 

que 20% de fc, caso contrário, os resultados dos corpos de prova devem ser descartados 

(ABNT, 2008). A deformação específica ( b) é uma grandeza adimensional que expressa à 

variação de comprimento da base de medida de um corpo de prova em relação ao 

comprimento inicial, é expressa pela Equação 2.10.  

 

                                                                                                    (2.10) 

 

Em que: 

: variação de comprimento da base de medida de um corpo de prova; 

L: comprimento inicial do corpo de prova. 

 

Conforme a NBR 8522:2008 (ABNT, 2008), o módulo estático de elasticidade à 

compressão (Eci), ou simplesmente, módulo de elasticidade (ME) é calculado pela Equação 

2.11. 

 

                                                                                (2.11) 

 

Em que:  

ME: Módulo de elasticidade; 

b: tensão maio b = 0,3fc, expressa em MPa; 

a:  tensão básica, igual a 0,5 MPa; 

b: deformação específica média ( ) dos corpos de prova sob a tensão maior; 

a: deformação específica média dos corpos de prova sob a tensão básica (0,5 MPa). 

 

De maneira geral, entende-se que o módulo de elasticidade ou também conhecido 

como módulo de Young, é uma grandeza que é proporcional à rigidez de um material quando 

este é submetido a uma tensão externa de tração ou compressão, portanto, é a razão entre a 

tensão aplicada e a deformação sofrida. (COSSOLINO; PEREIRA, 2010). 

Ao se utilizar como norma de referência a NBR 8522:2008 (ABNT, 2008) para 

determinação do módulo estático de elasticidade para solo-cimento e solo-cimento reforçado 

com fibras, normalmente realiza-se algumas adaptações, visto que, a mesma aplica-se ao 
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concreto, compósito este que apresenta características diferentes e resistência superior em 

relação ao solo-cimento.  

Pinto (2016) utilizou um método para determinação do módulo de elasticidade 

adaptado da NBR 8522:2008 (ABNT, 2008), sendo este, aplicado em corpos de prova 

cilíndricos de solo-cimento com 6% de cimento, com dimensões de 50 mm de diâmetro e 100 

mm altura.  

O autor explica que, para o solo-cimento uma resistência à compressão de 5,0 MPa é 

a na Figura 2.13) 

corresponderia a 10% desta resistência e resultaria em um intervalo muito pequeno com os 

30% de fc b na Figura 2.13), caso a resistência estimada seja menor que 5,0 MPa. No 

entanto, para o concreto, uma resistência comum de 30 MPa, resultaria em 9,0 MPa (ponto B) 

e 0,5 MPa (ponto A).  

Portanto, em seu estudo, o autor utilizou a Metodologia A conforme a NBR 8522:2008 

(ABNT, 2008), mas como alguns parâmetros foram considerados muito altos para o solo-

cimento, foram realizadas adaptações em relação à norma de referência, sendo estas 

destacadas a seguir:  

 No plano de carga utilizado não era feito o descarregamento até a tensão zero e, o 

a) utilizado foi de 0,1fc;  

 Como a velocidade de carregamento fixada pela norma foi considerada muito alta para 

o solo-cimento, foi utilizada uma velocidade reduzida de (1,0  0,3) MPa/min, o que 

correspondeu a um incremento de carga entre 137,41 kgf/min e 259,19 kgf/min;  

 Também foi proposto o uso de extensômetro eletrônico de configuração dupla, 

instrumento de medida de deformações mais moderno e prático que o recomendado 

pela norma de concreto.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os materiais e os métodos utilizados para o desenvolvimento deste estudo são 

apresentados na Figura 3.1. 

 

Figura 3.1  Metodologia de desenvolvimento da pesquisa 

 
Fonte: Autora (2017) 
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3.1 PROGRAMA EXPERIMENTAL 

 

Experimentos envolvem, muitas vezes, vários fatores, cujo objetivo é determinar a 

influência que esses fatores têm sobre a resposta. Neste prisma, o planejamento estatístico de 

experimentos possibilita que dados apropriados sejam coletados e analisados por métodos 

estatísticos, resultando em conclusões válidas e objetivas (MONTGOMERY, 2013). 

Para Montgomery e Runger (2009), o projeto de experimentos envolve uma sequência 

de atividades. A primeira etapa consiste no planejamento pré-experimento, como a seleção 

das variáveis resposta e, de escolha dos fatores e seus níveis. Nesta etapa, os objetivos e o 

objeto de estudo são definidos, bem como as variáveis de controle. Assim, pode-se definir as 

variáveis que pode-se controlar, de forma a estabelecer quais características de qualidade que 

podem exercer efeito sobre a variável resposta.  

Em seguida, realiza-se o experimento por meio de ensaios laboratoriais, para avaliar as 

relações de causa-efeito entre as variáveis controláveis e as variáveis de resposta.  E por fim, 

na última etapa, é realizada a análise estatistica dos resultados do experimento. 

Portanto, o programa experimental estabelecido teve por objetivo analisar as 

propriedades mecânicas de um solo cimentado com a inclusão de fibras de PET para fins 

estruturais. Para isso, ensaios laboratoriais foram executados para verificar a resistência à 

compressão simples, a resistência à tração por compressão diametral, e o módulo de 

elasticidade, com a variação de fatores como teores de cimento e de fibras de PET. 

 

3.1.1 Dosagem e variáveis do programa experimental 

 

Para determinação dos teores de resíduos de PET, utilizou-se como referência estudos 

em que foram aplicadas fibras sintéticas para reforço de solo-cimento, com variação de teores 

de fibras sintéticas entre 0 a 3% (MAHER; HO, 1983; CONSOLI et al., 2002; TANG et al., 

2007; PARK, 2009, 2011; CONSOLI; MORAES; FESTUGATO, 2013; CRISTELO et al., 

2017).  

Para os teores de cimento, utilizou-se como referência estudos de misturas solo-

cimento com variações de 3 a 9% de cimento e solo da região Noroeste do estado do Paraná, 

no qual os solos utilizados nestas pesquisas apresentam características similares ao solo em 

estudo. (LUKIANTCHUKI, BELINCANTA; NÓBREGA, 2003; BELINCANTA et al., 2003; 

BELINCANTA et al., 2006; FERRARI et al., 2014). 
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Desta forma, os teores de cimento adotados foram 5%, 7% e 9% em relação à massa 

de solo seco e, para cada teor de cimento utilizou-se crescentes combinações de resíduos de 

PET nas quantidades de 0%, 0,5%, 1% e 1,5% em relação à massa de solo seco. A Tabela 3.1 

apresenta as condições estabelecidas no presente estudo. 

 

Tabela 3.1 - Condições solo-cimento e solo-cimento-resíduos de PET estabelecidas 

Condição 
Composição da mistura (%) 

Solo Cimento Resíduos de PET 
(fibras) Soma 

0C - 0PET 100 0,0 0,0 100 
5C - 0PET 95,0 5,0 0,0 100 

   5C - 0,5PET 94,5 5,0 0,5 100 
5C - 1PET 94,0 5,0 1,0 100 

   5C - 1,5PET 93,5 5,0 1,5 100 
 7C - 0 PET 93,0 7,0 0,0 100 

   7C - 0,5PET 92,5 7,0 0,5 100 
        7C - 1PET 92,0 7,0 1,0 100 

   7C - 1,5PET 91,5 7,0 1,5 100 
        9C - 0PET 91,0 9,0 0,0 100 

   9C - 0,5PET 90,5 9,0 0,5 100 
        9C - 1PET 90,0 9,0 1,0 100 
        9C - 1,5PET 89,5 9,0 1,5 100 

           Notas: C = cimento; PET = resíduos de PET. 
Fonte: Autora (2017) 

 

Destaca-se que, dentre os fatores que podem influenciar no comportamento mecânico 

de compósitos solo-cimento reforçados com fibras, o presente estudo se limitou na análise das 

variáveis quanto aos teores de cimento e de fibras de PET.  De modo que, o comprimento das 

fibras de PET não foi uma variável controlável, pois se optou por reutilizar os resíduos de 

PET na forma que os mesmos eram gerados.  

Manteve-se constante os parâmetros obtidos nos ensaios de compactação como teor de 

ót) e a massa específica a máx), bem 

como o tempo de cura de sete dias e o tempo de imersão em água dos corpos de prova por 

quatro horas. 

As variáveis respostas utilizadas para representar a análise do comportamento 

mecânico das misturas de solo-cimento-resíduos de PET são os resultados obtidos nos ensaios 

laboratoriais de resistência à compressão simples, resistência à tração por compressão 

diametral e módulo estático de elasticidade. 
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3.2 MATERIAIS 

 

A descrição dos materiais utilizados na pesquisa e os métodos realizados para a 

caracterização de cada material são apresentados neste capítulo. Primeiramente, descreve-se o 

material utilizado com função de reforço no compósito, o resíduo de PET, e posteriormente os 

materiais que compõe a matriz, sendo o solo, cimento e água. 

 

3.2.1 Resíduos de PET 

 

3.2.1.1 Coleta e quantificação 

 

Os resíduos de PET utilizados nesta pesquisa são os resíduos provenientes de uma 

fábrica de vassouras do município de Maringá, localizado no estado do Paraná.  

Assim, o resíduo de PET é classificado como um resíduo industrial, mas para a 

fabricação das vassouras, as garrafas de PET utilizadas como matéria-prima, classificam-se 

um resíduo sólido urbado (RSU), originado do pós-consumo pela população.  

Conforme apresentado na Figura 3.2, os resíduos de PET apresentam-se nas cores 

verde e incolor, e em formato retangular. Desta forma, em razão da forma na qual se 

apresentam, e sua utilização como material de reforço em compósitos solo-cimento, análogo 

às fibras sintéticas comerciais, na presente pesquisa, também se utiliza o termo fibras de PET 

em referência ao resíduo de PET. 

 

Figura 3.2  Resíduos de PET 

 
Fonte: Autora (2017) 
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A matéria-prima de PET utilizada na fabricação das vassouras é obtida a partir de 

garrafas de refrigerante pós-consumo, sendo que estas garrafas são coletadas, higienizadas 

cortadas e transformadas em fio.  

As fibras de PET formavam-se pelo corte mecânico das garrafas PET, que passaram 

por um processo de aquecimento em um forno, a uma temperatura média de 110 °C por 

aproximadamente 30 minutos. Durante o processo de confecção das vassouras, são gerados 

resíduos sólidos, como as partes superior e inferior das garrafas que não são utilizadas, e as 

aparas das vassouras (resíduos utilizados na pesquisa), sendo estes destinados para uma 

empresa de reciclagem, localizada em Maringá-PR.  

Os resíduos foram coletados após um período de quinze dias de produção, 

armazenados em sacos plásticos e encaminhados para a Universidade Estadual de Maringá  

UEM, para serem quantificados, caracterizados e utilizados nos ensaios mecânicos. 

Para a análise da geração de resíduos de PET na fábrica de vassouras, acompanhou-se 

o processo produtivo, bem como foram disponibilizadas algumas informações pela empresa, 

como aquantidade de vassouras e vassourões produzidos no ano de 2015. A quantificação dos 

resíduos, foi realizada por meio da pesagem dos resíduos na balança da marca Líder e modelo 

ZTFI no Laboratório de Materiais de Construção do Departamento de Engenharia Civil 

(DEC) da Universidade Estadual de Maringá (UEM). 

De acordo com a produção mensal, ou seja, número de vassouras e vassourões 

produzidos pôde-se estabelecer a média mensal e anual da geração de resíduos de PET. Para o 

ano de 2015. Desta forma, a média de produção foi equivalente a 33 vassourões por dia e 15 

vassouras por dia, sendo a produção de 20 dias ao mês. Portanto, para uma produção média 

mensal de 660 vassourões e 300 vassouras, foram gerados em média 40 kg de resíduos de 

PET ao mês.  

 

3.2.1.2 Preparação  

 

Para a realização das análises laboratoriais, de forma a uniformizar o comprimento das 

fibras de PET, o resíduo passou por processo de peneiramento. Primeiramente, o resíduo foi 

peneira. Em seguida, o material foi peneirado em peneira nº 4 (abertura de malha de 4,75 mm) 

(Figura 3.3a e 3.3b). O material passante, posteriormente, foi peneirado em peneira nº 10 

(abertura de malha de 2,00 mm), sendo o material retido utilizado na presente pesquisa 

(Figura 3.4a e 3.4b).  
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No entanto, para a caracterização química do resíduo, utilizou-se o resíduo passante na 

determina a NBR 10005:2004 e a 

NBR 10006:2004 (ABNT, 2004b, 2004c). 

 

Figura 3.3  Peneiramento inicial dos resíduos de PET  

 
 Em que: (a) peneiramento em peneira nº 4; (b) lado esquerdo, material retido e, lado direito material passante. 

Fonte: Autora (2017) 
 

Figura 3.4  Peneiramento final dos resíduos de PET 

 
Em que: (a) peneiramento em peneira nº 10; (b) lado esquerdo, material retido a ser utilizado no estudo e, lado 
direito material passante. 

Fonte: Autora (2017) 
 

3.2.1.3 Caracterização física 

 

3.2.1.3.1 Análise das dimensões das fibras de PET 

 

Mesmo com o procedimento de peneiramento, conforme descrito no item 3.2.1.2 

Preparação do resíduo, as fibras de PET apresentaram-se com dimensões distintas, sendo 

necessária uma análise quanto as suas dimensões médias, a partir de uma amostra aleatória. 

Desta forma, com o material retido na peneira nº 10 (abertura de malha de 2,00 mm), 

pesou-se três parcelas de 1,0 g de material, compondo três amostras de resíduos de PET. Para 

esta etapa da análise, foi utilizada uma cápsula de porcelana e balança digital da marca Marte 

e modelo AS2000C com precisão de 0,01 g (Figura 3.5a).  
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Inicialmente as amostras foram quantificadas e separadas por cor, em seguida, os 

comprimentos e as larguras, foram aferidos com paquímetro, da marca Mitutoyo e precisão de 

0,05 mm, e as espessuras, com medição em um único ponto (no meio da fibra) com 

micrômetro da marca Kingtools e precisão de 0,01 mm (Figuras 3.5b e 3.5c).  

 

Figura 3.5  Etapas da análise das dimensões das fibras de PET 

   
Em que: (a) pesagem da amostra; (b) medição da espessura com 
o micrômetro; (c) amostras analisadas. 

Fonte: Autora (2017) 

 

3.2.1.3.1 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

Para a análise da microestrutura das fibras de PET, foi realizado o ensaio de 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). Para a MEV, a amostra foi seca durante 24 

horas, a temperatura de 42 ºC, na estufa da marca Marconi e modelo MA033, do Laboratório 

de Pavimentação da UEM.  

Posteriormente, a amostra de PET passou pela metalização em ouro (Figura 3.6), neste 

procedimento, utilizou-se o metalizador da marca BAL-TEC e modelo SCD 050.  

Em seguida, realizou-se a MEV, sendo esta por meio do microscópio eletrônico de 

varredura de elétrons Superscan SS - 550 da marca Shimadzu, operando com tensão de 

aceleração de 10 kV, com capacidade de aumento de 60 a 6.000 vezes (Figura 3.7). A 
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preparação da amostra e a MEV, foram realizadas na Central de Análises Avançadas de 

Materiais (CAM) do Complexo de Centrais de Apoio à Pesquisa (COMCAP) da UEM. 

 

Figura 3.6  Metalização da amostra de resíduos de PET 

 
Em que: (a) metalizador; (b) amostra sem o banho de ouro; (c) 
amostra após processo de metalização. 

Fonte: Autora (2017) 
 

Figura 3.7 - Microscópio eletrônico de varredura 

 
Em que: (a) e (b) visão geral e lateral do equipamento; (c) 
detalhe interno com a amostra de PET. 

Fonte: Autora (2017) 
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3.2.1.4 Caracterização química 

 

3.2.1.4.1 Ensaio de lixiviação e de solubilização 

 

Para a caracterização química do resíduo, os ensaios realizados foram o de lixiviação, 

conforme NBR 10005:2004 - Procedimento para obtenção de extrato lixiviado de resíduos 

sólidos (ABNT, 2004b), e de solubilização de acordo com a NBR 10006:2004 - Procedimento 

para obtenção de extrato solubilizado de resíduos sólidos (ABNT, 2004c). Os ensaios foram 

realizados no Laboratório de Gestão, Controle e Preservação Ambiental do Departamento de 

Engenharia Química (DEC) da UEM.  

Para a realização dos ensaios, utilizou-se a parcela passante de resíduos de PET 

peneirados em ). Para o ensaio de solubilização, 

a amostra foi seca durante um dia em temperatura de 42 ºC, na estufa da marca Marconi e 

modelo MA033, no Laboratório de Pavimentação da UEM. Neste ensaio, foi utilizado o 

agitador rotativo de frascos da marca Tecnal modelo TE-743. 

O pH da amostra foi determinado durante a realização do ensaio de lixiviação, 

conforme determina a NBR 10005:2004 (ABNT, 2004b).  

Os equipamentos utilizados foram balança analítica da marca Shimadzu e modelo 

AUY220, com resolução de 0,01g; agitador magnético da marca Fisatom e modelo 752A, 

Série 0868621, 230 V, 60Hz e 650W; e pHmetro digital da marca Digimed e modelo DM-20. 

As etapas e equipamentos utilizados para determinação do pH são apresentados na Figura 3.8. 

 
Figura 3.8  Etapas do ensaio de pH  

 
 Em que: (a) pesagem do resíduo; (b) agitador magnético; (c) medição do pH. 

Fonte: Autora (2017) 
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3.2.1.4.2 Análise da concentração de metais e íons 

 

Posterior à obtenção dos extratos lixiviado e solubilizado, foi realizado o ensaio de 

espectrofotometria de absorção atômica, para determinar a concentração dos metais presentes 

nas amostras. A análise foi realizada na CAM-COMCAP da UEM, por meio do 

Espectrômetro de Absorção Atômica da marca Varian  SPECTRAA, e modelo 240FS 

(Figura 3.9a). A leitura de alguns parâmetros foi realizada no DEQ da UEM, sendo utilizado o 

Espectrômetro de Absorção Atômica da marca Varian  SPECTRAA e modelo 50B (Figura 

3.9b). Para análise dos metais arsênio, mercúrio e selênio, parte das amostras dos extratos 

solubilizado e lixiviado foram encaminhadas para laboratório externo para realização das 

análises, sendo este o Ambientale  Análises Ambientais e de Alimentos. 

Para a determinação da concentração dos íons presentes na amostra, à análise foi 

realizada por meio do cromatógrafo de íons, marca Metrohm 850 Professional IC, com 

amostrador 863 Compact Autosampler (Figura 3.9c), na CAM-COMPAP da UEM. 

 

Figura 3.9 - Espectrômetro de absorção atômica e cromatógrafo de íons 

   
                  Em que: (a) e (b) espectrômetros; (c) cromatógrafo. 

Fonte: Autora (2017) 

 

Por fim, o resíduo foi classificado de acordo com os limites estabelecidos nos Anexos 

F e G da NBR 10004:2004 Resíduos sólidos  Classificação (ABNT, 2004a). 
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3.2.1.5 Caracterização mecânica 

 

3.2.1.5.1 Ensaio de tração  

 

Para caracterização das propriedades mecânicas da fibra de PET, foi realizado o ensaio 

estático de tração no Laboratório de Ensaios Mecânicos, pertencente ao Laboratório de 

Polímeros, do Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de São 

Carlos (UFSCar). O objetivo do ensaio foi determinar os parâmetros que quantificam a 

resistência mecânica do polímero em análise, neste caso, a fibra de PET, como resistência a 

tração, módulo de elasticidade e deformação na ruptura. 

Para a realização do ensaio, utilizou-se a norma da ASTM D882:2012 (ASTM, 2012), 

na qual estabelece o método de ensaio para a determinação das propriedades de tração de 

plásticos com menos de 1,0 mm de espessura.  

Conforme apresentado na Figura 3.10, o ensaio foi realizado em uma máquina 

universal de ensaio mecânico, da marca  Instron, modelo 5569, com célula de carga de 500 N,  

de garra pneumática, e software de manipulação de dados BlueHill 2.34. 

 

Figura 3.10  Etapas do ensaio de tração das fibras de PET 

 
Em que: (a) máquina universal de ensaio mecânico de tração de polímeros; (b) amostra de PET devidamente 
presa nas garras; (c) amostra de PET após a ruptura. 

Fonte: Autora (2017) 
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Foram ensaiadas 20 amostras, sendo 10 amostras de fibras de PET na cor verde e 10 

de fibras de PET incolor. O comprimento das amostras entre garras foi equivalente a 10 cm. 

Como para a realização do ensaio eram necessárias amostras maiores que o resíduo utilizado 

na pesquisa, utilizou-se a fibra de PET que a indústria de vassouras utiliza na fabricação das 

vassouras. 

Para a determinação da área da seção transversal das amostras, suas dimensões foram 

aferidas. Para medir a largura, utilizou-se um paquímetro eletrônico digital da marca Vonder, 

com precisão de 0,01 mm, e a espessura foi determinada por meio de um micrômetro 

eletrônico digital da marca Mitutoyo, com precisão de 0,001 mm. As medições eram feitas em 

diversos pontos ao longo do comprimento da amostra.  

A norma ASTM D882:2012 (ASTM, 2012) não determina a quantidade de pontos a 

serem aferidos por amostra, desta forma, foram realizadas 3 medições ao longo do 

comprimento das amostras, sendo duas próximas as extremidades e uma no centro. Todos os 

dados das medições das dimensões das amostras eram inclusos no software BlueHill 2.34, e 

este já determinava a área da seção transversal da amostra. A velocidade de teste foi de 50 

mm/min, e o ensaio foi conduzido em uma sala com temperatura de 23 ºC.  

O resultado do ensaio de tração é apresentado por meio de curvas tensão-deformação, 

e as variáveis que quantificam a resistência mecânica das amostras foram calculadas 

automaticamente pelo software de manipulação de dados BlueHill 2.34. 

 

3.2.2  Solo 

 

3.2.2.1 Coleta e preparação 

 

O solo utilizado nesta pesquisa é proveniente do município de Mandaguaçu, localizado 

no estado do Paraná, conforme apresentado na Figura 3.11.   

De acordo com a Minerais do Paraná S/A (MINEROPAR, 2000), esta região apresenta 

arenitos do Grupo Caiuá recobrindo os interflúvios com maiores elevações, sendo que o 

arenito Caiuá origina solos de textura arenosa a média.  

A Figura 3.12 demonstra o local de coleta do solo, no qual encontra-se sob 

. 
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Figura 3.11  Localização geográfica do município de Mandaguaçu-PR 

 
Fonte: Autora (2017) 

 

Figura 3.12  Detalhe do local de coleta do solo utilizado na pesquisa

 
Fonte: Autora (2017) 
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As etapas de coleta e preparação do solo são apresentadas na Figura 3.13. 

Primeiramente, a amostra de solo foi coletada por escavação manual em profundidade média 

de 2,0 m (Figura 3.13a e 3.13b). Durante a coleta, o solo foi previamente peneirado em 

(abertura de malha de 4,75 mm), e 

armazenado em sacos plásticos (Figura 3.13c e 3.13d). Em seguida, o solo foi encaminhado 

para a UEM para ser devidamente preparado.  

 

 3.13 - Etapas da coleta e preparação do solo 

 
Em que: (a) e (b) local de coleta; (c) peneiramento preliminar; (d) armazenamento; (e) secagem e (f) 
peneiramento final. 

Fonte: Autora (2017) 
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Na primeira etapa de preparação, o solo foi disposto no chão sob uma lona para 

secagem por 48 horas no Laboratório de Mecânica dos Solos do DEC da UEM (Figura 3.13e). 

Posteriormente, todo o solo foi peneirado em peneira nº 10 (malha de abertura de 2,0 mm) 

(Figura 3.13f) e armazenado em tambor de polietileno, com tampa de fecho hermético e 

capacidade de 250 kg, de forma a manter a umidade da amostra. 

 

3.2.2.2 Caracterização física 

 

Para a caracterização física do solo, os ensaios laboratoriais consistiram na 

determinação da massa específica dos sólidos, análise granulométrica e limites de 

consistência. Todos os ensaios foram executados no Laboratório de Mecânica dos Solos do 

DEC da UEM. 

 

3.2.2.2.1 Massa específica dos sólidos 

 

 A massa específica dos sólidos é definida como a relação entre quantidade de matéria 

(massa) e volume (DAS, 2013). Portanto, corresponde ao valor médio da massa específica de 

cada tipo de grão mineral que compõe uma amostra de solo. 

 Para obtenção da massa específica dos sólidos do solo estudado, foi realizado o ensaio 

laboratorial conforme estabelece a NBR 6458:2016 Grãos de pedregulho retidos na peneira de 

abertura 4,8 mm - Determinação da massa específica, da massa específica aparente e da 

absorção de água (ABNT, 2016b). A realização deste ensaio foi necessária, para o cálculo do 

ensaio de sedimentação, na análise granulométrica do solo. 

 

3.2.2.2.2 Análise granulométrica 

 

A análise granulométrica é a determinação do tamanho das partículas presentes em um 

solo, em geral são usados dois métodos para encontrar a distribuição do tamanho dos grãos do 

solo, sendo o ensaio de sedimentação e de peneiramento (DAS, 2013).  

Para realização da análise granulométrica do solo, utilizou-se a norma NBR 7181:2016 

Solo  Análise granulométrica  Método de ensaio (ABNT, 2016e). A análise foi realizada 

por meio de sedimentação (Figuras 3.14a e 3.14b), o agente dispersor utilizado foi o 

hexametafosfato de sódio, e por peneiramento (Figuras 3.14c e 3.14d). Por meio dos 
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resultados obtidos, pode-se estabelecer a curva granulométrica do solo e a classificação do 

mesmo.  

 

Figura 3.14  Análise granulométrica 

 
    Em que: (a) e (b) por sedimentação; (c) e (d) por peneiramento. 

Fonte: Autora (2017) 

 

3.2.2.2.3 Limites de consistência 

 

O comportamento do solo, dependendo do teor de umidade, pode ser dividido em 

quatro estados, sendo sólido, semissólido, plástico e líquido. O teor de umidade no qual 

ocorre a transição do estado sólido para o semissólido é definido como limite de contração, do 

estado semissólido para o estado plástico é o limite de plasticidade, e do estado plástico para o 

líquido é o limite de liquidez (DAS, 2013). 

Portanto, para determinação dos limites de consistência, ou também conhecidos como 

limites de Atterberg, utilizou-se as normas NBR 6459:2016 Solo  Determinação do limite de 
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liquidez  Método de ensaio (ABNT, 2016c) e NBR 7180:2016 Solo  Determinação do 

limite de plasticidade  Método de ensaio (ABNT, 2016d). Os dados dos limites de 

consistência foram utilizados para classificação do solo. 

 

3.2.2.3 Caracterização mineralógica 

 

3.2.2.3.1 Difração de raios-X (DRX) 

 

Para identificar os minerais presentes no solo, realizou-se a análise de difração de 

raios-X (DRX). Desta forma, para a DRX, utilizou-se solo natural, passante em peneira nº 200 

(abertura de malha de 0,075 mm). O ensaio foi realizado por meio de um difratômetro de 

raios-X, da marca Bruker e modelo D8 Advance, conforme apresentado na Figura 3.15. 

 

Figura 3.15 - Difratômetro de raios-X 

 
          Em que: (a) visão geral do equipamento; (b) detalhe da parte interna do equipamento. 

Fonte: Autora (2017) 
 

mA), ângulo de incidência dos raiox- s ângulos 

0,02º, e fenda de 0,6 mm. A identificação dos minerais foi baseada na comparação do perfil 

determinado pelo ensaio com conjuntos de difrações-padrão, com o banco de dados PDF2 do 

International Centre for Diffraction Data (ICDD) e  da Philips 
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versão 1.0. O resultado do ensaio é expresso na forma de difratograma, sendo esses plotados 

no software Grapher versão 9. 

O peneiramento do solo foi realizado no Laboratório de Mecânica dos Solos do DEC, 

e a análise de difração de raios-X na CAM-COMCAP da UEM. 

 

3.2.2.4 Caracterização química 

 

3.2.2.4.1 Fluorescência de raios-X (FRX) 

 

A fluorescência de raios-X (FRX), consiste em uma análise qualitativa e quantitativa 

dos constituintes do material, portanto, permitiu identificar os elementos da amostra e 

determinar as suas proporções (quantidade em massa).  

Para a realização da análise, utilizou-se solo, passante em peneira nº 200 (abertura de 

malha de 0,075 mm). A amostra foi preparada em uma prensa da marca Amef sob pressão de 

20 toneladas por 40 segundos. Posteriormente, a amostra foi colocada em um amostrador 

metálico e inserida no espectrômetro de fluorescência de raios-X, da marca Rigaku e modelo 

ZSX Primus II. A Figura 3.16 ilustra os equipamentos utilizados no ensaio. 

 
Figura 3.16  Equipamentos para análise de fluorescência de raios-X 

 
Fonte: Autora (2017) 
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Conforme na análise de DRX, o peneiramento do solo foi realizado no Laboratório de 

Mecânica dos Solos do DEC, e a análise de FRX na CAM-COMCAP da UEM.  

 

3.2.2.5 Classificação 

 

Subsequente à realização das análises para caracterização do solo, o mesmo foi 

classificado de acordo com dois sistemas. De modo que, ambos classificam o solo conforme 

sua textura e plasticidade, e dividem os solos em duas categorias principais, grãos grossos e 

grãos finos, separados pela peneira nº 200 (abertura de malha de 0,075 mm) (DAS, 2013).  

Desta forma, utilizou-se o sistema de classificação da Associação Americana de 

Rodovias Estaduais e Autoridades de Transporte (AASHTO) conforme norma da ASTM 

D3282:2015 (ASTM, 2015), que estabelece a classificação de solos e misturas solo-agregado 

para fins de construção rodoviária.  

Logo, também foi utilizado o Sistema Unificado de Classificação de Solos (SUCS), de 

acordo com a norma da ASTM D2487:2011 (ASTM, 2011), que determina a classificação de 

solos para fins de engenharia.  

 

3.2.3 Cimento 

 

De acordo com a Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), para aplicações 

em solo-cimento, os tipos de cimento Portland a serem utilizados podem ser dos tipos: 

comum, composto, de alto-forno ou pozolânico (ABCP, 2000, 2002). 

Para definição do tipo de cimento a ser utilizado para as misturas de solo-cimento e 

solo-cimento-fibras de PET, foi escolhido o tipo composto CP II-Z-32, da marca Votoram, 

fabricado pela empresa Votorantim. Esse tipo de cimento é de aplicação geral, recomendado 

pelo fabricante para a manufatura de artefatos de cimento, concreto estrutural e elementos 

pré-moldados. Bem como é um dos cimentos mais facilmente encontrados no comércio local. 

Segundo a NBR 11578:1991 Cimento Portland Composto  Especificação (ABNT, 

1991), o cimento composto é um aglomerante hidráulico obtido pela moagem de clínquer 

Portland (produto constituído em sua maior parte de silicatos de cálcio), e da adição de sulfato 

de cálcio. Podendo ainda, ser constituído de materiais pozolânicos, escórias granuladas de 

alto-forno e/ou materiais carbonáticos, nos teores especificados em norma.  

Na Tabela 3.2 apresenta-se a sigla utilizada, a classe de resistência e os teores dos 

componentes do cimento Portland composto utilizado neste estudo. 
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Tabela 3.2  Teores dos componentes do cimento Portland composto 

Sigla Classe de 
resistência 

Componentes (% em massa) 
Clínquer + 
sulfatos de 

cálcio 

Escória 
granulada de 

alto-forno 

Material 
pozolânico 

Material 
carbonático 

CP II-Z 
25 

94 - 76 - 6 - 14 0 - 10 32 
40 

Fonte: Adaptado de ABNT (1991) 
 

O cimento CP II-Z-32 é classificado como cimento composto com pozolana, sendo 

que, a classe 32 representa o mínimo de resistência à compressão aos 28 dias de idade, sendo 

o limite inferior de 32 MPa e limite superior de 49 MPa (ABNT, 1991). 

 

3.2.3.1 Caracterização física 

 

3.2.3.1.1 Granulometria a laser 

 

Para análise da distribuição granulométrica do cimento, realizou-se a granulometria a 

laser no Laboratório de Pavimentos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).  

Na análise, utilizou-se o equipamento Malvern Mastersizer 2000  partículas até 0,1 

µm, sendo o resultado expresso por meio da curva de distribuição granulométrica do cimento. 

 

3.2.3.2 Caracterização química 

 

3.2.3.2.1 Fluorescência de raios-X (FRX) 

 

Da mesma maneira que na fluorescência de raios-X (FRX) realizada com a amostra de 

solo, a análise de FRX do cimento ocorreu conforme os mesmos procedimentos, havendo a 

preparação da amostra e execução do ensaio (Figura 3.17). 

Assim, a amostra de cimento utilizada na análise foi a passante em peneira nº 200 

(abertura de malha de 0,075 mm). 
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Figura 3.17  Amostra de cimento para análise de fluorescência de raios-X 

 
Em que: (a) amostra no espectrômetro de fluorescência de raios-X; (b) detalhe da 
amostra. 

                                       Fonte: Autora (2017) 
 

3.2.4 Água 

 

Para os ensaios de caracterização do solo e do resíduo de PET, utilizou-se água 

destilada, todavia, nos demais ensaios laboratoriais a água utilizada foi potável, proveniente 

da rede pública de abastecimento. Logo, conforme proposto pela ABCP (2000), na qual 

determina que a água a ser utilizada para misturas de solo-cimento, deve ser isenta de 

impurezas nocivas à hidratação do cimento, sendo adequadas as águas potáveis. 

 

3.3 ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO 

 

Os ensaios de compactação foram realizados para determinar o teor de umidade ótimo 

( ót) e a massa específica aparente seca máxima ( dmáx) de compactação, parâmetros estes, 

que foram utilizados como parâmetros para a moldagem dos corpos de prova cilíndricos nos 

variados ensaios desta pesquisa. Desta maneira, realizou-se ensaios de compactação para o 

solo, solo-cimento e solo-cimento-fibras de PET, sendo os ensaios executados no Laboratório 

de Mecânica dos Solos do DEC da UEM. 

 

3.3.1 Compactação do solo 

 

Para a realização do ensaio de compactação do solo, utilizou-se as normas NBR 

6457:2016 Amostras de solo  Preparação para ensaios de compactação e ensaios de 

caracterização e NBR 7182:2016 Solo  Ensaio de compactação (ABNT, 2006a, 2006f). 
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O processo de compactação utilizado em laboratório foi à compactação dinâmica por 

impacto ou percussão. De acordo com Belincanta e Gutierrez (2010), este tipo de 

compactação é oriundo de esforço vertical estático acrescido de parcela dinâmica proveniente 

da queda de peso de uma determinada altura. 

O ensaio foi realizado sem reuso de material, e cilindro de Proctor pequeno com 100 

mm de diâmetro e 127,3 mm de altura. Para efetuar a compactação, utilizou-se soquete 

pequeno, sendo o corpo de prova dividido em 3 camadas igualmente distribuídas, com 26 

golpes por camada e energia de compactação normal.  

 

3.3.2 Compactação das misturas  

 

Os ensaios de compactação das misturas solo-cimento e solo-cimento-fibras de PET 

(resíduos de PET) foram realizados de acordo com as normas NBR 6457:2016 (ABNT, 

2016a) e NBR 12023:2012 Solo-cimento - Ensaio de compactação (ABNT, 2012c). 

A NBR 12023:2012, prescreve os métodos para determinação da relação entre o teor 

de umidade e a massa específica aparente seca de misturas de solo e cimento, quando 

compactadas na energia normal (ABNT, 2012c). Logo, o método aplicado de acordo com a 

granulometria do solo foi o método A, pois o solo utilizado neste estudo era passante 

integralmente na peneira nº 4 (abertura de malha de 4,75 mm).  

Para execução do ensaio em laboratório, o procedimento adotado ocorreu de forma 

semelhante ao realizado para a compactação do solo. Sendo assim, para pesagem dos 

materiais foi utilizada balança da marca Marte com resolução de 1 g, e balança da marca 

Marte e modelo AS2000C com resolução de 0,01 g. Para secagem das amostras para 

determinação do teor de umidade dos corpos de prova, utilizou-se a estufa para secagem e 

esterilização da marca Marconi e modelo MA 033. 

As Figuras 3.18 e 3.19 apresentam as etapas da compactação das misturas em 

laboratório. Na Figura 3.18, a mistura foi realizada pela seguinte ordem: solo e cimento, fibra 

de PET e água. Primeiramente, o cimento foi completamente misturado ao solo, até se obter 

uma mistura homogênea e com coloração uniforme, em seguida, o resíduo de PET foi 

adicionado à mistura, e por fim, adicionou-se água. Todas as misturas foram realizadas 

manualmente com auxílio de espátulas, peneira nº 4 (abertura de malha de 4,75 mm) e em 

bandejas de aço.  
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Figura 3.18  Detalhes das misturas seca e úmida do solo-cimento-fibras de PET 

 
Em que: (a) mistura do solo e cimento; (b) inclusão do PET; (c) materiais misturados compondo a massa 
seca; (d) inclusão de água; (e) peneiramento da massa úmida; (f) massa úmida a ser utilizada. 

Fonte: Autora (2017) 
 

Figura 3.19  Etapas da compactação das misturas 

 
Em que: (a) compactação; (b) pesagem; (c) desmoldagem; (d) corpo de prova compactado; (e) separação das 
três camadas; (f) pesagem de cápsula para determinação do teor de umidade do corpo de prova. 

Fonte: Autora (2017) 
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3.4 ENSAIOS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA  

 

Os ensaios mecânicos realizados de compressão simples, tração por compressão 

diametral e módulo estático de elasticidade, foram executados por meio de corpos de prova 

cilíndricos (CP), sendo estes moldados com as mesmas características e condições. 

 

3.4.1 Moldagem e cura de corpos de prova cilíndricos 

 

O método de ensaio utilizado para a moldagem e cura de corpos de prova cilíndricos 

seguiu conforme o estabelecido pela norma NBR 12024:2012 Solo-cimento  Moldagem e 

cura de corpos de prova cilíndricos - Procedimento (ABNT, 2012d).  

Em função das características do solo em análise, utilizou-se o método A, que 

estabelece a utilização de material passante na peneira nº 4 (abertura de malha de 4,75 mm), 

para solos com 100% de partículas de tamanho menor do que 4,8 mm (ABNT, 2012b). 

Na preparação dos corpos de prova foram executadas misturas nos valores médios do 

teor de umidade ótimo ót) e massa específica aparente máx), conforme 

parâmetros obtidos nos ensaios de compactação das misturas de solo-cimento e solo-cimento-

fibras de PET. 

A NBR 12024:2012 (ABNT, 2012d), determina que o molde cilíndrico (cilindro 

Proctor) a ser utilizado para moldagem de corpos de prova solo-cimento deve apresentar 

dimensões de 100 ± 0,4 mm de diâmetro e 127,3 ± 0,3 mm de altura, portanto, as mesmas 

dimensões do cilindro Proctor utilizado nos ensaios de compactação. Ainda, a mesma norma 

determina que o corpo de prova deva conter três camadas, assim como no ensaio de 

compactação de solo-cimento, conforme a NBR 12023:2012 (ABNT, 2012c).  

No entanto, a moldagem de corpos de prova neste tipo de molde demandaria da 

utilização de muito material a ser ensaiado, sendo assim, utilizou-se um molde pequeno com 

dimensões de 50 mm de diâmetro e 100 mm de altura. A utilização deste molde pequeno para 

moldagem de corpos de prova cilíndricos para execução de ensaios mecânicos de solo-

cimento reforçados com fibras sintéticas, já é prática usual por alguns pesquisadores 

(CONSOLI et al., 2002; CONSOLI; MORAES; FESTUGATO, 2013).  

Ainda, visando garantir uma maior uniformidade na distribuição da massa úmida 

(solo+cimento+fibras de PET+água), a compactação ocorreu em cinco camadas, conforme 

proposto por Park (2009, 2011). Na Figura 3.20, apresenta-se o desenho esquemático da 

estrutura dos corpos de prova. 
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Figura 3.20  Estrutura dos corpos de prova  

 
Fonte: Adaptado de Park (2009) 

 

Logo, para os três ensaios de resistência mecânica a serem realizados, foram moldados 

cinco corpos de prova em cinco camadas nas dimensões de 5 cm de diâmetro de 10 cm de 

altura (CP 5x10 cm) para cada condição proposta, sendo testados 65 corpos de prova por 

ensaio. A preparação dos corpos de prova compreendeu as seguintes etapas: mistura dos 

materiais, moldagem e identificação, acondicionamento e cura, sendo estas descritas a seguir. 

 

 Mistura dos materiais 

 

A quantidade de cimento e de fibras de PET adicionados à mistura foi determinada em 

relação à massa de solo seco, a massa de água foi calculada em relação ao peso total dos 

materiais secos (solo+cimento e solo+cimento+fibras de PET), acrescidos mais um ponto 

percentual de umidade, de maneira a compensar a perda de água por evaporação. Os materiais 

foram pesados em balança digital da marca Marte e modelo AS2000C e resolução de 0,01 g.  

A mistura e a ordem de mistura dos componentes seguiram conforme a realizada nos 

ensaios de compactação. Desta maneira, a mistura foi manual com auxílio de espátula, peneira 

nº 4 (abertura de malha de 4,75 mm) e realizada em bandejas de aço.  

A ordem de mistura ocorreu da seguinte maneira: primeiramente adicionou-se à 

amostra preparada de solo a quantidade determinada de cimento Portland, até a obtenção de 

uma coloração uniforme em toda a massa, em seguida as fibras de PET, e por fim a água 

(Figura 3.21). Esta sequência de mistura foi a mais adequada, pois possibilitou a 

homogeneização dos componentes secos antes de acrescentar a água.  
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Figura 3.21  Sequência de mistura dos materiais para moldagem dos corpos de prova 

 
Em que: (a) mistura dos materiais e forma de dispersão da água; (b) peneiramento da massa úmida; (d) massa 
úmida peneirada a ser utilizada. 

Fonte: Autora (2017) 
 

 Moldagem e identificação       

 

Posterior à mistura, a amostra era dividida e pesada em cinco porções em pequenos 

sacos de plástico, sendo estes pesados em balança digital da marca Marte e modelo AS2000C, 

com resolução de 0,01 g (Figura 3.22a). Uma amostra da massa úmida era retirada, para 

determinação do teor de umidade, sendo essa etapa realizada conforme as prescrições da 

norma NBR 6457:2016 (ABNT, 2016a). Para secagem da amostra de umidade, utilizou-se 

estufa para secagem e esterilização da Marca Marconi e modelo MA 033. 

Imediatamente após o fracionamento da amostra, o material era compactado 

estaticamente por meio de um soquete metálico, na qual era introduzido dentro do molde. A 

compactação ocorreu em cinco camadas no interior de um molde de ferro bi-partido, sendo 

este com dimensões de 5 cm de diâmetro de 10 cm de altura (Figura 3.22b). 

 

Figura 3.22  Exemplo da moldagem de um corpo de prova 

 

                        Em que: (a) camadas porcionadas e molde; (b) material a ser compactado. 
Fonte: Autora (2017) 
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Para evitar a aderência do solo compactado à superfície metálica da base e, nivelar o 

material dentro do molde na parte inferior, era colocado um material de borracha com 

diâmetro igual ao do molde utilizado. Para controle da densidade, a altura de cada camada era 

avaliada com o auxílio de uma régua com o nível das camadas. Entre as camadas era realizada 

uma leve escarificação, para aumentar a interação e a aderência entre as camadas.  

Subsequente à compactação (Figuras 3.23a e 3.23b), o topo e a base do corpo de prova 

eram rasados com régua de aço biselada, para obtenção de uma superfície lisa e nivelada com 

a borda do molde (Figura 3.23c). Após, o corpo de prova era removido do molde (Figura 

3.23d e 3.23e), pesado e as suas dimensões aferidas (Figura 3.23f a 3.23h), protegido com 

saco de plástico e, devidamente identificado (nome da autora, código da condição, tipo de 

ensaio na qual seria submetido, data e hora da moldagem) (Figura 3.23i). 

 
Figura 3.23  Etapas da moldagem de corpos de prova cilíndricos

 
Em que: (a) moldagem; (b) molde e corpo de prova; (c) escarificação do topo; (d) extração; 
(e) corpo de prova final; (f) pesagem; (g) e (h) medição das dimensões; (i) proteção com 
saco plástico e etiqueta de identificação. 

Fonte: Autora (2017) 
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 Acondicionamento e cura 

 

Assim que moldados, os corpos de prova eram colocados na câmara úmida, e 

mantidos por um período de cura de sete dias. 

 

3.4.2 Ensaio para determinação da resistência à compressão simples 

 

Para a realização do ensaio de compressão simples utilizou-se como referência a 

norma NBR 12025:2012 (ABNT, 2012e). O ensaio foi realizado aos sete dias de cura dos 

corpos de prova, após este período, foram imersos em água por quatro horas antes da 

realização do ensaio. A Figura 3.24 apresenta a forma de disposição dos corpos de prova em 

água.  

 

Figura 3.24  Forma de disposição dos corpos de prova em caixa de água 

 
Fonte: Autora (2017) 

 

Para identificação dos corpos de prova na caixa de água era f

. Assim que, os corpos de prova eram retirados da água para execução do ensaio, 

eram secos com um tecido, e as suas dimensões (diâmetro e altura) aferidas com paquímetro 

da marca Mitutoyo e com resolução de 0,05 mm, e pesagem em balança da marca Marte, 

modelo AS2000C com precisão de 0,01 g.  

No ensaio, utilizou-se prensa elétrica, com agulha de diâmetro de 4,96 cm e 

velocidade de deformação de 1,27 mm/min (Figura 3.25). A medição do deslocamento foi 

efetuada por meio da leitura do relógio comparador da marca Mitutoyo com resolução de 

0,001 mm, que representa a deflexão do anel dinamométrico de 5.000 kg em relação à 



90 
 

velocidade de deformação da prensa. A resistência à compressão simples foi obtida conforme 

Equação 2.4. 

 

Figura 3.25  Ensaio de compressão simples 

 
    Em que: (a) prensa utilizada no ensaio; (b) detalhe do corpo de prova no início do ensaio. 

Fonte: Autora (2017) 
 

3.4.3 Ensaio para determinação da resistência à tração por compressão diametral 

 

Para obtenção da resistência à tração dos corpos de prova cilíndricos, realizou-se o 

ensaio de resistência à tração por compressão diametral (RTCD), sendo utilizada a norma 

NBR 7222:2011 (ABNT, 2011) para a execução do ensaio. 

Os corpos de prova a serem ensaiados passaram pelo mesmo processo de cura e de 

imersão em água, bem como as aferições das dimensões e pesagem, conforme realizado no 

ensaio de compressão simples.  

A execução do ensaio foi em prensa manual, sendo a medição do deslocamento feita 

por meio da leitura do relógio comparador da marca Mitutoyo com resolução de 0,001 mm, 

que representa a deflexão do anel dinamométrico de 500 kg (Figura 3.26a). Para obtenção da  

RTCD, esta foi calculada pela Equação 2.9, sendo expressa em MPa. 
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Como a prensa utilizada era manual, a medição da velocidade de deformação do 

ensaio foi realizada separadamente (Figura 3.26b). A velocidade foi aferida por meio de um 

relógio comparador da marca Mitutoyo com resolução de 0,01 mm, acoplado a uma barra 

magnética. A cada 100 mm, o que representou uma volta no relógio comparador, marcava-se 

com um cronômetro o tempo. Realizou-se cinco medições, obtendo-se uma velocidade média 

de 0,77 mm/min. 

 

Figura 3.26  Ensaio de resistência à tração por compressão diametral  

 
      Em que: (a) prensa utilizada no ensaio com corpo de prova; (b) medição da velocidade de ensaio. 

Fonte: Autora (2017) 

 

3.4.4 Ensaio para determinação do módulo estático de elasticidade 

 

Para a realização do ensaio para determinação do módulo estático de elasticidade, o 

método utilizado foi conforme prescrito pela NBR 8522:2008 Concreto  Determinação do 

módulo estático de elasticidade à compressão (ABNT, 2008). No entanto, foram necessárias 

algumas adaptações para o ensaio em compósitos solo-cimento e solo-cimento-fibras de PET. 

Foram utilizados cinco corpos de prova para este ensaio, sendo dois para determinação 

b que corresponde a 30% da tensão de ruptura fc) por 
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compressão simples e três para determinação do módulo de elasticidade. O plano de 

carregamento e descarregamento utilizado no ensaio é apresentado na Figura 3.27.  

 

Figura 3.27  Representação do plano de carregamento utilizado no ensaio 

 
Fonte: Adaptado de ABNT (2008) 

 

No plano de carga utilizado, não se realizou o descarregamento até a tensão zero, 

a correspondeu a 5% da tensão de ruptura (fc) obtida por meio do ensaio 

de resistência à compressão simples.  

Neste trabalho, para referenciar o módulo estático de elasticidade, será utilizada a 

abreviação ME, em referência a nomenclatura utilizada pela NBR 8522:2008 (ABNT, 2008) 

como Eci, bem como, a apresentada na Equação 2.11. 

As marcações nos corpos de prova foram realizadas por meio de um molde com 2 cm 

de altura, sendo que, neste local, os anéis foram fixados por quatro parafusos (Figura 3.28).  

Portanto, como os corpos de prova tinham um comprimento de 10 cm, o comprimento 

considerado para o cálculo do módulo de elasticidade foi de 6 cm de comprimento.  

Na execução do ensaio, o corpo de prova foi preso a uma célula de carga com 

capacidade máxima de 20 kN, sendo essa presa a uma viga de sustentação (Figura 3.29a). No 

ensaio utilizou-se prensa manual, com medição da velocidade de ensaio realizada conforme o 

procedimento adotado no ensaio de RTCD (Figura 3.29b). Desta forma, para as cinco 

medições, obteve-se uma velocidade média de deformação de 0,80 mm/min. 
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Figura 3.28  Preparação do corpo de prova para realização do ensaio 

 
  Em que: (a) e (b) marcação do corpo de prova; (c) vista superior da fixação dos anéis de aço. 

Fonte: Autora (2017) 
 

Figura 3.29  Ensaio do módulo estático de elasticidade

 
            Em que: (a) prensa utilizada no ensaio; (b) medição da velocidade de ensaio. 

Fonte: Autora (2017) 
 

Com relação aos instrumentos para mediar às deformações, a NBR 8522:2008 

(ABNT, 2008) determina a utilização de medidores elétricos ou mecânicos (compressômetro 

com bases dependentes ou bases independentes). Assim, os deslocamentos foram medidos por 

sensores indutivos de deslocamento denominados linear variable differential transformer 

(LVDT). Sendo os sensores foram fixados no anel de aço (superior), e o anel fixado ao corpo 

de prova por quatro parafusos, portanto, uma adaptação de um compressomêtro com bases 
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independentes com medidores elétricos, conforme estabelecido na NBR 8522:2008 (ABNT, 

2008). 

Os sensores utilizados foram do modelo WI da HBM com sensibilidade de ± 40 mV/V 

com longitude nominal de 10 mm. Por meio da célula de carga, determinou-se a força 

resistente atuante no sistema. A Figura 3.30 mostra um corpo de prova devidamente 

instrumentado com os LVDT´s. 

 
Figura 3.30  Corpo de prova instrumentado 

 
Fonte: Autora (2017) 

 

Para aquisição dos sinais, foi utilizado o sistema de aquisição de dados Spider 

8 HBM. Esses foram processados e monitorados pelo software Catman Easy, que 

forneceu os deslocamentos e a força suportada pelos corpos de prova em tempo real.  

O módulo de elasticidade foi calculado por meio da Equação 2.11, sendo expresso em 

MPa. 

 

3.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS ENSAIOS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA 

 

Para a análise estatística dos resultados dos ensaios de resistência mecânica, utilizou-

se a metodologia de modelos lineares generalizados segundo Montgomery (2013). Para o 

ajuste do modelo fez-se o uso do software R Core Team (2017) e a função glm do pacote 



95 
 

stats, bem como os dados foram testados por meio do Teste t, sendo adotado um nível de 

significância igual a 0,05. Desta forma, foi considerada a distribuição Gama, com função de 

ligação de identidade de acordo com a Equação 2.12. 

 

µ = 0 + 1C + 2F + 3C × F                                                                                  (2.12) 

 

Em que: 

µ: média 

C: níveis de cimento 

F: níveis de fibra 

: parâmetros do modelo 

 

3.6 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA DOS COMPÓSITOS 

 

Para análise da microestrutura do compósito solo-cimento e solo-cimento-fibras de 

PET, com o obje -

se a MEV. O procedimento para realização e o local do ensaio seguiu conforme o realizado 

para caracterização microestrutural da fibra e PET, assim como descrito no item 3.2.1.3.1. 

A amostra utilizada foi obtida após a ruptura dos corpos de prova (Figura 3.31a), 

sendo esta quebrada em pedaços menores e disposta em estufa da marca Marconi e modelo 

MA 033, por 24 horas. O microscópio eletrônico de varredura utilizado foi da marca FEI e 

modelo Quanta 250 (Figura 3.31b). 

 
Figura 3.31  Microscopia Eletrônica de Varredura dos compósitos

 
Em que: (a) amostra a ser ensaiada antes da metalização em ouro; (b) visão geral do microscópio eletrônico 
de varredura. 

Fonte: Autora (2017) 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo, apresenta-se os resultados alcançados nos ensaios laboratoriais 

referentes à caracterização dos materiais e dos ensaios mecânicos. A partir dos resultados 

encontrados, faz-se uma discussão com outros estudos correlatos que se aplicam ao presente 

estudo. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

 

Primeiramente, serão apresentados os resultados obtidos na caracterização do PET, em 

seguida, a caracterização do solo e do cimento. 

 

4.1.1 Resíduos de PET 

 

4.1.1.1 Caracterização física 

 

Na caracterização física dos resíduos de PET, os resultados apresentados a seguir 

referem-se aos resultados obtidos nas medições das dimensões e análise da microestrutura. 

 

4.1.1.1.1 Análise das dimensões 

 

As Figuras 4.1 e 4.2 apresentam as medições das dimensões das três amostras 

contendo 1,0 g de fibras de PET. 

 

Figura 4.1  Dimensões das amostras de fibras de PET  

 
Fonte: Autora (2017)
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Como pode ser observado na Figura 4.1, as amostras mostraram-se uniformes em 

relação às dimensões entre amostras, somente a Amostra de PET 3, que apresentou 

comprimento médio maior em relação as outras amostras.  

Na Figura 4.2, as curvas das distribuições de frequências e distribuição normal das 

variáveis comprimento e largura das três amostras de PET mostraram-se assimétricas à 

direita (ou positiva), pois a média foi maior do que a mediana.  

No entanto, as curvas das distribuições de frequência e da distribuição normal da 

variável espessura para as três amostras de PET apresentaram-se simétricas, devido à 

igualdade dos valores da média e mediana. Os resultados obtidos na análise estatística das 

fibras de PET são apresentados na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1  Dimensões das fibras de PET 

Variáveis investigadas e resumo 
estatístico 

 
Amostras de fibras de PET 

Média 
geral 
(mm) 

 1 2 3 

Número de 
fibras 

Total  103 104 92 

Por cor  53 verdes e  
50 incolor 

50 verdes e  
54 incolor 

47 verdes e 
 45 incolor 

Comprimento 
(mm) 

Média (mm)  11,67 11,79 13,37 

12,26 DP (mm)  4,52 4,49 4,36 
Med. (mm)  11,00 10,93 13,18 

CV (%)  38,73 38,08 32,61 

Largura (mm) 

Média (mm)  1,13 1,22 1,24 

1,19 DP (mm)  0,27 0,29 0,27 
Med. (mm)  1,10 1,25 1,20 

CV(%)  23,89 23,77 21,77 

Espessura 
(mm) 

Média (mm)  0,63 0,61 0,63 

0,62 DP (mm)  0,05 0,05 0,05 
Med. (mm)  0,63 0,61 0,63 

CV (%)  7,93 8,19 7,93 
 Notas: DP = desvio padrão; Med. = mediana; CV = coeficiente de variação. 

Fonte: Autora (2017) 
 

Os coeficientes de variação da variável comprimento para as três amostras 

resultaram em valores maiores do que 30%, o que demonstra uma amostra com alta 

dispersão. Para a largura, as três amostras apresentaram uma média dispersão, pois os 

coeficientes de variação ficaram entre 15 e 30%, e para a espessura valores menores do que 

15%, o que denota uma baixa dispersão das amostras (CORREA, 2003). Todavia, os 

valores médios das dimensões entre amostras, mostraram-se muito próximos.  
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Portanto, para as fibras de PET, os valores médios obtidos para cada variável 

analisada foram comprimento de 12,26 mm, largura de 1,19 mm e espessura de 0,62 mm. 

Ainda, conforme Equação 2.3 e com os valores médios da espessura e largura pode-se 

determinar o diâmetro médio das fibras de PET, obtendo um valor aproximado de 0,97 

mm. 

A partir das dimensões comprimento e diâmetro foi possível caracterizar as fibras 

de PET pela razão de aspecto l/d, onde l é o comprimento e d é o diâmetro. Desta forma, a 

razão de aspecto obtida foi de 12,64. Para efeito de comparação, na Tabela 4.2 apresenta-se 

a razão de aspecto dos diversos estudos correlatos. 

 
Tabela 4.2  Razão de aspecto entre o comprimento e diâmetro de fibras sintéticas 

utilizadas como reforço em compósitos de estudos correlatos 

Notas: (a) para a estimativa da razão de aspecto utilizou-se diâmetro igual a 0,20 mm; PET = polietileno 
tereftalato; PP = polipropileno; PVA = polivinil álcool. 

 

Observa-se que a razão de aspecto dos estudos apresentados são maiores 

comparando com a razão de aspecto obtida neste estudo, que foi de 12,64.  

Desta forma, destaca-se que a razão de aspecto é uma variável que pode influenciar 

na resistência do compósito reforçado com fibras, pois, Askeland e Phulé (2008) explicam 

que a resistência mecânica de um compósito aumenta quando a razão de aspecto é elevada. 

Sendo assim, quanto menor o diâmetro, menos falhas poderão se propagar quando o 

compósito estiver sob carga, bem como quanto maior o comprimento, maior a capacidade 

de sustentação de carga das fibras. 

 

4.1.1.1.2 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

Por meio da MEV, conforme mostra a Figura 4.3, foi possível verificar que o 

resíduo de PET, apresenta superfície com algumas imperfeições, o que possivelmente estão 

associadas ao tipo de equipamento e corte durante o processo de manufatura dos fios de 

Tipo de fibra Comprimento 
(mm) 

Diâmetro 
(mm) 

Razão de aspecto 
(l/d) Referência 

Fibra de PET 12, 24 e 36 0,18 - 0,20a 66,66; 120 e 180 Consoli et al. 
(2002) 

Fibra de PP 12 0,034 352,94 Tang et al. (2007) 
Fibra de PVA 12 0,1 120 Park (2009, 2011) 

Fibra de PP 24 0,023 1.043,48 Consoli; Moraes; 
Festugato (2013) 

Fibra de PP 12 e 49 0,031 387,09 e 1.580,64 Cristelo et al. 
(2017) 
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garrafas PET na fábrica de vassouras. Observa-se que existem variações das dimensões em 

uma mesma amostra, evidenciando a falta de uniformidade entre as fibras. Diferente das 

fibras sintéticas utilizadas nos estudos correlatos, na qual apresentam uniformidade em 

suas dimensões e na análise microestrutural. 

 

Figura 4.3  Microestrutura de uma fibra de PET com aumento de 100 vezes

 
                                     Em que: (a) parte superior; (b) parte central; (c) parte inferior. 

Fonte: Autora (2017) 
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Observa-se que o resíduo apresenta irregularidades, seja em sua superfície e nas 

laterais, o que também comprova a diferença nas suas dimensões, não apresentando uma 

superfície lisa, e também a falta de uniformidade das dimensões. 

 No entanto, estas superfícies com imperfeições podem ser positivas do ponto de 

vista de aderência e de resistência mecânica entre as fibras de PET e a matriz solo-cimento. 

Visto que, conforme estudo realizado por Kim et al. (2008), as fibras obtidas de garrafas 

PET com superfície em relevo apresentaram-se com maior resistência mecânica em 

comparação as fibras lisas. 

 

4.1.1.2 Caracterização química 

 

Na caracterização química, são apresentados os resultados dos ensaios onde foram 

obtidos os extratos lixiviado e solubilizado e, o pH do resíduo de PET, bem como a 

classificação do resíduo conforme NBR 10004:2004 (ABNT, 20014a). 

 

4.1.1.2.1 Ensaio de lixiviação e de solubilização 

 

A Tabela 4.3 e a Tabela 4.4 apresentam os valores das concentrações obtidas no 

extrato lixiviado e solubilizado do resíduo de PET, respectivamente.  

 

Tabela 4.3  Concentrações obtidas no ensaio de lixiviação do resíduo de PET 

Parâmetro Valor de referência (mg/L)  
(NBR 10004:2004  Anexo F)a 

Concentração obtida 
 (mg/L) 

Arsênio 1,0 < 0,01 
Bário 70,0 n.d.b 

Cádmio 0,5 0,003 
Chumbo 1,0 0,050 

Cromo total 5,0 0,001 
Fluoreto 150,0 n.d.b 
Mercúrio 0,1 < 0,01 

Prata 5,0 0,005 
Selênio 1,0 < 0,01 

 Nota: (a) ABNT (2004a); (b) n.d. = não detectado pelo equipamento. 
Fonte: Autora (2017) 

 

O resultado do ensaio de lixiviação mostrou que os contaminantes presentes no 

resíduo de PET apresentaram-se em concentrações abaixo dos limites apresentados no 
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Anexo F da NBR 10004:2004 (ABNT, 2004a).  Desta forma, o resíduo foi classificado 

como classe II - Não perigoso. O pH obtido do resíduo de PET foi de 7,12. 

 

Tabela 4.4  Concentrações obtidas no ensaio de solubilização do resíduo de PET 

Parâmetro Valor de referência (mg/L)  
(NBR 10004:2004  Anexo G)a 

Concentração obtida 
 (mg/L) 

Alumínio 0,2 n.d.b 
Arsênio 0,01 < 0,01 
Bário 0,7 n.d.b 

Cádmio 0,005 n.d.b 
Chumbo 0,01 0,003 
Cloreto 250,0 52,875 
Cobre 2,0 0,019 

Cromo total 0,05 n.d.b 
Ferro 0,3 0,212 

Fluoreto 1,5 0,216 
Manganês 0,1 0,086 
Mercúrio 0,001 <0,001 

Nitrato (expresso em N) 10,0 0,882 
Prata 0,05 0,001 

Selênio 0,01 <0,01 
Sódio 200,0 2,750 

Sulfato (expresso em SO4) 250,0 1,707 
Zinco 5,0 0,103 

 Notas: (a) ABNT (2004a); (b) n.d. = não detectado pelo equipamento. 
Fonte: Autora (2017) 

 

O extrato solubilizado do resíduo de PET, não apresentou nenhum dos valores dos 

contaminantes acima dos limites máximos estabelecidos no Anexo G da NBR 10004:2004 

(ABNT, 2004a). Portanto, o PET analisado foi classificado como resíduo classe II B - não 

perigoso e inerte.  

 

4.1.1.3 Caracterização mecânica  

 

4.1.1.3.1 Ensaio de tração 

 

A resistência mecânica das 10 amostras de fibras de PET na cor verde e as 10 

amostras de fibras de PET incolor são apresentadas na Tabela 4.5, e nas Figuras 4.4 e 4.5 

são representados os resultados por meio de gráficos tensão-deformação das amostras de 

PET. 
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Tabela 4.5  Ensaio de tração das fibras de PET incolor e verde 

Amostras de PET 
Limite de 

resistência à tração 
(MPa) 

Alongamento na 
ruptura 

 (%) 

Módulo de 
elasticidade  

(GPa) 

PET incolor 
Média (mm) 146,90 30,02 5,06 

DP (mm) 37,12 14,84 0,93 
CV (%) 25,27 49,43 18,38 

PET verde 
Média (mm) 147,10 43,95 4,82 

DP (mm) 26,52 16,01 0,65 
CV (%) 18,03 36,43 13,48 

PET incolor e 
PET verde 

Média (mm) 147,00 36,98 4,94 
DP (mm) 0,14 9,85 0,18 
CV (%) 0,09 26,63 3,64 

 Notas: DP = desvio padrão; CV = coeficiente de variação. 
Fonte: Autora (2017) 

 

Os dados apresentados na Tabela 4.5 mostram que o PET verde apresentou valores 

médios mais altos no ensaio de tração, assim como uma amostragem mais uniforme, com 

menor dispersão em relação ao PET incolor. 

 

Figura 4.4  Gráfico tensão-deformação das fibras de PET incolor 

 
Fonte: Autora (2017) 

 

Figura 4.5  Gráfico tensão-deformação das fibras de PET verde

 
Fonte: Autora (2017) 
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Como apresentado na Tabela 4.5 e nas figuras acima, nota-se que o PET verde 

apresenta características de tensão-deformação superiores ao PET incolor. No entanto, no 

geral, os resultados ficaram muito próximos, o que mostra que ambas as amostras de PET 

apresentam resistência mecânica semelhante. 

Para comparação da resistência mecânica das fibras de PET em relação a algumas 

fibras utilizadas na literatura, apresenta-se na Tabela 4.6 os parâmetros de resistência 

mecânica de fibras utilizadas segundo diversos autores. 

 
Tabela 4.6  Características mecânicas das fibras sintéticas utilizadas por diversos autores 

Tipo de fibra 
Limite de 

resistência à tração  
(MPa) 

Alongamento 
na ruptura 

(%) 

Módulo de 
elasticidade 

(GPa) 
Referência 

Fibra de PET 207 - 230 20 - 30 7,00 Consoli et al. (2002) 
Fibra de PP 350 - 3,50 Tang et al. (2007) 

Fibra de PVA 1.078 - 25,00 Park (2009) 
Fibra de PVA 1.078 - 25,00 Park (2011) 
Fibra de PET 150 - - Foti (2011) 

Fibra de PP 120 80,00 3,00 Consoli; Moraes; 
Festugato (2013) 

Fibra de PP 220 111,10 - Cristelo et al. 
(2017) 

Notas: PET = polietileno tereftalato; PP = polipropileno; PVA = polivinil álcool; (-) dado numérico não 
disponível. 

 

Ao se comparar com as fibras de polipropileno utilizadas por Consoli et al. (2002), 

Consoli, Moraes e Festugato (2013) e Cristelo et al. (2017), os valores se aproximam, pois 

são fibras poliméricas, assim como as utilizadas neste estudo.  

Observa-se que a resistência à tração da fibra de PET em estudo ficou com valor 

muito próximo ao obtido por Foti (2011), pois as fibras de PET utilizadas pela autora, 

também foram obtidas a partir do corte mecânico de resíduos de garrafas PET. 

 

4.1.2 Solo 

 

4.1.2.1 Caracterização física e classificação 

 

Na caracterização física do solo são apresentados os resultados obtidos nos ensaios 

de granulometria, compactação, massa específica dos sólidos, limites de consistência e a 

classificação do solo. 
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A curva de distribuição granulométrica e do ensaio de compactação do solo são 

apresentadas nas Figuras 4.6 e 4.7, respectivamente.  

 

Figura 4.6 - Distribuição granulométrica do solo  

 
        Fonte: Autora (2017) 

 

De acordo com a Figura 4.6, observa-se que 63% das partículas do solo 

corresponde a 37% de areia fina e 26% de areia média, sendo que a fração areia é maior 

que as demais, o que denota um solo arenoso.  

Santos et al. (2015), utilizaram solo de Mandaguaçu-PR, aplicado em misturas de 

solo, cal e resíduos de construção e demolição (RCD), sendo obtida uma curva de 

distribuição granulométrica do solo similar com a encontrada na presente pesquisa. 

Segundo Souza, Segantini e Pereira (2008), a granulometria de um solo tem 

influência direta na qualidade e no custo do solo-cimento, sendo mais indicados os solos 

com características arenosas.  

A ABCP (2000) e ABNT (2012b) determinam que para aplicação em tijolos solo-

cimento, por exemplo, o solo adequado deve apresentar de 10 a 50% dos grãos passante na 

peneira nº 200 (abertura de malha de 0,075 mm)
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Figura 4.7 - Curva de compactação do solo 

 
           Fonte: Autora (2017) 

 

Os resultados de todos os ensaios laboratoriais realizados para caracterização física 

e classificação do solo natural são apresentados na Tabela 4.7. 

 

Tabela 4.7  Propriedades físicas do solo estudado 
Propriedades Valores 
Massa específica dos sólidos 2,74 g/cm3 
Limite de liquidez (LL) 31% 
Limite de plasticidade (LP) 16% 
Índice de plasticidade (IP) 15% 

Distribuição granulométrica 
Argila ( < 0,002 mm) 29% 
Silte (  < 0,06 mm) 8% 
Areia Fina (0,06 <  < 0,2 mm) 37% 
Areia média (0,2 <  < 0,6 mm) 26% 
Areia grossa (0,6 <  < 2,0 mm) 0% 
Percentual que passa na peneira nº 200  36,98% 

Ensaio de compactação (Proctor) (energia normal) 
Massa específica aparente seca máxima 1,88 g/cm3 
Teor de umidade ótimo  13% 

Fonte: Autora (2017) 
 

Conforme o Sistema de Classificação da AASHTO, o solo foi classificado como A-

6, consistindo em um material argilo-siltoso, pois no mínimo 36% da amostra era passante 

na peneira nº 200 (abertura de malha de 0,075 mm), e limite de liquidez até 40% e índice 

de plasticidade de no mínimo 11%.   
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Ainda, de acordo com o SUCS, o solo classifica-se como SC, nomeado como areia 

argilosa, pois mais de 50% de material ficou retido na peneira nº 200, mais de 50% da 

fração grossa passou na peneira nº 4 (abertura de malha de 4,75 mm), bem como 

apresentou mais de 12% de finos e IP maior do que 7. 

 

4.1.2.2 Caracterização mineralógica  

 

4.1.2.2.1 Difração de raios-X (DRX) 

 

Na caracterização mineralógica do solo, conforme difratograma de raios-X 

apresentado na Figura 4.8, foram destacados somente os principais minerais onde os picos 

eram mais regulares. Portanto, pode-se observar que os minerais mais presentes na amostra 

de solo são quartzo e caulinita.  

De acordo com Mâcedo (2004), solos que apresentam essas características são os 

solos lateríticos, devido à presença de grãos muito resistentes mecânica e quimicamente, na 

fração areia e pedregulho, e elevada percentagem de partículas constituídas de hidróxidos e 

óxidos de ferro e alumínio. 

 
Figura 4.8  Difratograma do solo 

 
          Fonte: Autora (2017) 
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4.1.2.3 Caracterização química 

 

4.1.2.3.1 Fluorescência de raios-X (FRX) 

 

Conforme Figura 4.9, na FRX, a presença em maiores teores no solo foram os 

óxidos de silício (SiO2), óxidos de alumínio (Al2O3) e óxidos de ferro (Fe2O3). 

 

Figura 4.9  Fluorescência de raios-X do solo 

 
            Fonte: Autora (2017) 

 

Pela FRX pode-se obter de forma quantitativa os minerais presentes na amostra de 

solo, bem como elencar os minerais com maior percentual em massa. Desta forma, o solo 

caracteriza como solo laterítico, devido à elevada concentração de ferro e alumínio na 

forma de óxidos, compostos que influenciam na coloração do solo, sendo esta 

avermelhada.  

 

4.1.3 Cimento 

 

4.1.3.1  Caracterização física 

 

4.1.3.1.1 Granulometria a laser 

 

Na caracterização física do cimento Portland CP II-Z-32, conforme Figura 4.10, 

apresenta-se a curva granulométrica do cimento, na qual observa-se que até 50% da fração 

passante, corresponde a diâmetros inferiores a 10 µm. 
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Figura 4.10  Curva granulométrica do cimento  

 
  Fonte: Autora (2017) 

 

4.1.3.2 Caracterização química 

 

4.1.3.2.1 Fluorescência de raios-X (FRX) 

 

Na Figura 4.11 são apresentados os compostos identificados por meio da 

fluorescência de raios-X presentes na amostra de cimento.  

 

Figura 4.11 - Fluorescência de raios-X do cimento

 
   Fonte: Autora (2017) 
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Os compostos mais presentes no cimento foram os óxidos de cálcio (CaO) e o óxidos 

de silício (SiO2), valores esperados, visto que estes são os maiores constituintes dos 

cimentos em geral. 

 

4.2 ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO E DE RESISTÊNCIA MECÂNICA 

 

Para análise dos resultados obtidos nos ensaios de resistência à compressão simples 

(RCS), resistência à tração por compressão diametral (RTCD) e módulo estático de 

elasticidade (ME), realizou-se uma análise comparativa com estudos experimentais que 

utilizaram fibras sintéticas aplicadas para reforço em solo-cimento.  

Ainda, foi realizada uma análise estatística para avaliar a influência dos fatores 

controláveis (teores de cimento e de fibras de PET) nas variáveis resposta, sendo estas os 

resultados dos ensaios de resistência mecânica.  

 

4.2.1 Ensaios de compactação das misturas  

 

De acordo com os resultados obtidos nas curvas de compactação das misturas solo-

cimento e solo-cimento-fibras de PET, pode-se determinar a massa específica aparente 

dmáx) ót) para cada curva de compactação.  

A Figura 4.12 mostra as curvas de compactação obtidas e a Tabela 4.8 apresenta os 

parâmetros de compactação correspondentes. 

 

Tabela 4.8  Parâmetros obtidos nas curvas de compactação das misturas 
Composição das 

misturas e 
parâmetros 

0% PET 0,5% PET 1% PET 1,5% PET 
dmáx 

(g/cm
3

) 
ót 

 (%) 
dmáx 

(g/cm
3

) 
ót 

 (%) 
dmáx 

(g/cm
3

) 
ót 

 (%) 
dmáx 

(g/cm
3

) 
ót 

 (%) 
5% C 1,82 14,2 1,81 13,4 1,82 13,4 1,83 13,6 
7% C 1,82 13,6 1,83 13,6 1,82 13,6 1,83 13,4 
9% C 1,84 13,4 1,83 13,4 1,83 13,2 1,84 13,2 

Notas: C = cimento; PET = resíduos de PET. 
Fonte: Autora (2017) 

 

Observa-se que a adição da fibra de PET não alterou as propriedades do solo. Visto 

que, a média dos parâmetros obtidos foram 1,83 g/cm3 para a massa específica aparente 

seca máxima e 13,5% para o teor de umidade ótimo, valores estes, semelhantes aos obtidos 
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na curva de ompactação do solo, ou seja, massa específica aparente seca máxima igual a 

1,88 g/cm3 e teor de umidade ótimo igual a 13%. 

 

Figura 4.12  Curvas de compactação das misturas

 
            Fonte: Autora (2017) 

 

Specht (2000), mostra que os resultados de compactação de misturas solo-cimento 

não apresentaram influência significativa nos parâmetros de compactação com a adição de 

teores de 3, 5 e 7% de cimento.  

Kumar et al. (2006), nos ensaios de compactação Proctor após a mistura de 

diferentes proporções de fibras de poliéster no solo (variações de 0,5 a 2,0% em peso de 

solo seco), apresenta que o efeito das inclusões de fibra nos parâmetros de compactação 

foram insignificantes em relação ao solo natural. 

 

4.2.2 Moldagem de corpos de prova cilíndricos 

 

Os valores médios dos parâmetros analisados na moldagem dos corpos de prova 

cilíndricos para cada condição estabelecida, para realização dos ensaios de resistência à 

compressão simples (RCS), resistência à tração por compressão diametral (RTCD) e 

módulo de elasticidade (ME), representaram variáveis de controle na etapa de moldagem 

dos corpos de prova cilíndricos.  
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Os resultados médios obtidos na moldagem de corpos de prova cilíndricos para a 

execução dos ensaios de resistência mecânica são apresentados nas Tabelas 4.9, 4.10 e 

4.11. 

 

Tabela 4.9  Resultados médios da moldagem de corpos de prova para o ensaio de 
resistência à compressão simples 

Corpo de prova 
(condição) 

Teor de 
umidade 

 (%) 

Massa 
(g) 

Diâmetro 
(cm) 

Altura 
(cm) 

Massa 
específica 

aparente seca 
(g/cm3) 

Grau de 
compactação  

(%) 

5C - 0PET 13,94 409,01 5,00 9,98 1,83 100,07 
   5C - 0,5PET 13,88 411,35 5,00 9,99 1,84 100,65 

     5C - 1PET 13,83 410,47 5,00 9,99 1,84 100,58 
   5C - 1,5PET 13,98 410,57 5,00 9,99 1,84 100,32 

     7C - 0PET 13,84 407,56 5,00 10,00 1,82 99,63 
   7C - 0,5 PET 13,67 408,60 5,00 9,99 1,83 100,11 

     7C - 1PET 13,26 411,76 5,00 9,99 1,85 101,33 
  7C - 1,5PET 13,72 408,96 5,00 10,00 1,83 100,12 

     9C - 0PET 13,82 411,22 5,00 9,99 1,85 100,91 
   9C - 0, 5PET 13,82 409,95 5,00 9,99 1,84 100,30 

     9C - 1PET 13,37 408,54 5,00 10,00 1,84 100,29 
  9C - 1,5PET 13,27 411,85 5,00 10,00 1,85 101,19 

Notas: C = cimento; PET = resíduos de PET. 
Fonte: Autora (2017) 

 

Tabela 4.10  Resultados médios da moldagem de corpos de prova para o ensaio de 
resistência à tração por compressão diametral 

Corpo de prova 
(condição) 

Teor de 
umidade 

(%) 

Massa 
(g) 

Diâmetro 
(cm) 

Altura 
 (cm) 

Massa 
específica 

aparente seca 
 (g/cm3) 

Grau de 
compactação  

(%) 

5C - 0PET 13,12 410,89 5,00 9,99 1,84 100,71 
   5C - 0,5PET 13,27 409,41 5,00 10,00 1,84 100,59 

     5C - 1PET 13,17 411,84 5,00 9,99 1,86 101,40 
   5C - 1,5PET 13,24 411,78 5,00 10,00 1,85 101,22 

     7C - 0PET 13,25 409,94 5,00 9,99 1,85 100,86 
    7C - 0,5 PET 13,26 411,47 5,00 9,99 1,85 101,26 
     7C - 1PET 13,31 410,89 5,00 9,98 1,85 101,11 
   7C - 1,5PET 13,12 409,77 5,00 9,98 1,85 100,98 

     9C - 0PET 13,02 407,20 5,00 9,99 1,84 100,34 
   9C - 0,5PET 13,28 409,42 5,00 9,99 1,84 100,68 

9C - 1PET 13,19 410,41 5,00 9,98 1,85 101,09 
   9C - 1,5PET 13,28 408,99 5,00 9,98 1,84 100,63 

Notas: C = cimento; PET = resíduos de PET. 
Fonte: Autora (2017) 
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Tabela 4.11  Resultados médios da moldagem de corpos de prova para o ensaio do 
módulo de elasticidade 

Corpo de prova 
(condição) 

Teor de 
umidade 

(%) 

Massa 
(g) 

Diâmetro 
(cm) 

Altura 
(cm) 

Massa 
específica 

aparente seca 
(g/cm3) 

Grau de 
compactação  

(%) 

5C - 0PET 13,47 410,60 5,00 9,99 1,84 100,79 
   5C - 0,5PET 13,17 409,06 5,00 10,00 1,84 100,60 

    5C - 1PET 13,33 406,48 5,00 9,99 1,83 99,90 
  5C - 1,5PET 13,31 407,60 5,00 10,00 1,83 100,11 

    7C - 0PET 13,40 410,83 5,00 9,98 1,85 101,07 
   7C - 0,5 PET 13,67 408,66 5,00 9,99 1,83 100,18 
    7C - 1PET 13,53 410,82 5,00 10,00 1,84 100,73 
   7C - 1,5PET 13,42 410,15 5,00 9,99 1,84 100,75 

    9C - 0PET 13,32 409,03 5,00 9,98 1,84 100,70 
    9C - 0, 5PET 13,65 410,44 5,00 9,99 1,84 100,58 

9C - 1PET 13,48 410,10 5,00 9,99 1,84 100,67 
   9C - 1,5PET 13,42 410,95 5,00 10,00 1,85 100,87 

Notas: C = cimento; PET = resíduos de PET. 
Fonte: Autora (2017) 

 

De acordo com os resultados apresentados nas tabelas referenciadas acima, pode-se 

observar os seguintes aspectos para os parâmetros dos corpos de prova: 

 

 Teor de umidade da moldagem: resultou em 13,5 ± 0,5%, atendendo a tolerância 

estabelecida na NBR 12024:2012 (ABNT, 2012d), em que determina que a 

umidade de moldagem deva estar no intervalo de ± 0,5 ponto percentual em torno 

da umidade ótima. De forma que, a ót) alcançada nos 

ensaios de compactação dos tratamentos estudados foi de 13,5%; 

 Massa do corpo de prova: a massa teórica do corpo de prova era de 407,72 g, 

considerando o volume do molde cilíndrico utilizado igual a 196,35 cm³ e massa 

específica aparente seca máxima nos ensaios de compactação das misturas igual a 

1,83 g/cm3. Os resultados obtidos ficaram no intervalo de 407,72 ± 4,31 g; 

 Dimensões: diâmetro e altura: não houve variações nos resultados obtidos em 

relação ao diâmetro dos corpos de prova, todos resultaram em 5,0 cm. Todavia, 

para a altura, a variação foi de 10 ± 0,02 cm, pressume-se que essa variação ocorreu 

devido ao nivelamento do corpo de prova antes da desmoldagem não ser tão 

preciso em relação ao nível do molde cilíndrico; 
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 Massa específica aparente seca: os valores obtidos ficaram entre 1,83 ± 0,02 g/cm3, 

sendo estes muito próximos da massa específica aparente seca máxima média 

obtida nos ensaios de compactação das misturas, que foi igual a 1,83 g/cm3; 

 Grau de compactação (GC): a NBR 12024:2012 (ABNT, 2012d), estabelece que a 

tolerância admitida para o grau de compactação deve ser entre 98% e 102%, 

portanto, todos os corpos de prova obtiveram GC dentro da tolerância exigida. 

 
De maneira geral, considerando os resultados médios alcançados na moldagem dos 

corpos de prova cilíndricos, todos foram aceitáveis, sendo assim, corpos de prova aptos 

para a realização dos ensaios mecânicos pretendidos nesse estudo. 

 

4.2.3 Resistência à compressão simples (RCS) 

 

Nos ensaios de RCS, foram observados dois comportamentos de ruptura dos corpos 

de prova, como planos de ruptura bem definidos, havendo colapso por cisalhamento 

paralelo ao plano, a 45º com o eixo vertical (Figura 4.13a). E rompimento em planos 

paralelos, apresentando fissuras verticais (Figura 4.13b), em alguns casos, com formação 

de linha de ruptura entre as camadas de compactação.  

 

Figura 4.13  Corpo de prova após rompimento     

 
                       Em que: (a) ruptura em um plano inclinado; (b) ruptura em planos paralelos. 

Fonte: Autora (2017) 
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Conforme resultados médios de RCS apresentados na Tabela 4.12, observa-se que, 

de modo geral, a moldagem dos corpos de prova e os procedimentos de ensaio, mostraram-

se adequados, havendo uma aparente uniformidade quanto aos valores de RCS obtidos 

entre os cinco corpos de prova de cada condição.  

De acordo Correa (2003), um coeficiente de variação de, no máximo, 15% 

demonstra baixa dispersão da amostra, sendo que esta baixa dispersão nos resultados 

ocorreu para os todos os valores médios de RCS. 

 

Tabela 4.12  Resistência à compressão simples (RCS)  

Condições 
Teor de 
cimento 

(%) 

Teor de 
fibras de 

PET  
(%) 

RCS  Relação do 
aumento de 
resistência 

(R) 
Média 
(MPa) 

Desvio 
padrão 
(MPa) 

Coeficiente de 
variação 

(%) 
 0C - 0PET 0 0 1,31 0,01 0,76 n.a.a 
 5C - 0PET  

5 
 

0 3,81 0,29 7,61 1,00 
 5C - 0,5PET 0,5 3,98 0,40 10,05 1,04 
 5C - 1PET 1 3,84 0,21 5,47 1,01 
 5C - 1,5PET 1,5 3,73 0,16 4,29 0,98 
 7C - 0PET 

7 

0 4,21 0,30 7,12 1,00 
 7C - 0,5PET 0,5 4,34 0,34 7,83 1,03 
 7C - 1PET 1 3,92 0,30 7,65 0,93 
 7C - 1,5PET 1,5 4,24 0,06 1,41 1,01 
 9C - 0PET 

9 

0 4,88 0,26 5,32 1,00 
 9C - 0,5PET 0,5 4,41 0,47 10,65 0,90 
 9C - 1PET 1 4,97 0,32 6,44 1,02 
 9C - 1,5PET 1,5 4,81 0,33 6,86 0,98 

Notas: C = cimento; PET = resíduos de PET; (a) n.a. = não se aplica. 
Fonte: Autora (2017) 

 

A média de RCS para todas as condições manteve-se entre 3,73 e 4,97 MPa. O 

maior valor obtido foi para a condição com 9% de cimento e 1% de PET, alcançando RCS 

de 4,97 MPa. Por outro lado, o menor resultado alcançado foi para a mistura com 5% de 

cimento e 1,5% de PET, com RCS de 3,73 MPa. Assim, do ponto de vista ambiental, esta 

seria a melhor condição, pois utilizou a maior quantidade de resíduo e a menor proporção 

de solo e cimento. 

Para a relação do aumento da RCS, o maior valor de R obtido foi igual a 1,04 para a 

amostra de solo-cimento-fibra contendo 5% de cimento e 0,5% de fibra de PET, portanto, 

o resultado mais satisfatório em relação as demais condições. No entanto, nota-se que os 

valores de R obtidos nas demais condições são muito similares.  
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No entanto, Park (2011), obteve um valor máximo de R igual a 3,5 para areia-

cimentada com 2% de cimento e 1% de fibras de polivinil álcool (PVA). Sendo este o 

menor teor de cimento e o maior teor de fibra utilizado. O mesmo ocorreu com as demais 

condições, em que R foi maior conforme ocorria a redução do teor de cimento e o aumento 

do teor de fibra. Portanto, valores de R maiores em relação aos obtidos neste estudo. 

A relação do aumento da resistência à compressão simples máxima, bem como as 

demais, foram inferiores em relação as obtidas por Park (2011), todavia, o tipo de solo e as 

fibras utilizadas, e seus respectivos teores foram distintos, em relação a presente pesquisa. 

Os valores médios da Tabela 4.12 são representados nas Figuras 4.14 e 4.15, 

mostrando a relação da RCS com os teores de cimento e a relação da RCS com os teores de 

resíduos de PET, respectivamente. 

 

Figura 4.14  Relação da resistência à compressão simples com os teores de cimento  

 
          Fonte: Autora (2017) 

 

Frente ao exposto, observa-se que a RCS aumenta conforme ocorre o aumento do 

teor de cimento. Este resultado era previsto, pois este comportamento crescente linear na 

RCS em relação aos teores de cimento, também ocorreram nos estudos de Consoli et al. 

(2002), Tang et al. (2007), Park (2011) e Consoli, Moraes e Festugato (2013).  

Ainda, de acordo com os mesmos autores, a RCS aumentava, à medida que havia o 

aumento do teor de cimento em combinação com o aumento do teor de fibras. 
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Entretanto, conforme mostra a Figura 4.15, o aumento da RCS não foi análogo aos 

estudos correlatos em relação ao teor de fibras, portanto, não houve um crescimento linear 

à medida que ocorria o aumento do teor das fibras de PET. 

 Pode-se perceber que, para as condições com 5% de cimento e 1,5% de fibras de 

PET, a RCS diminuiu. Para as condições com 7% de cimento, a RCS foi menor com 1,0% 

de fibras de PET, e para 0,5 e 1,5%, a RCS foi maior em comparação ao solo-cimento. As 

condições com 9% de cimento, somente com 1% de fibras houve o aumento na RCS em 

comparação ao solo-cimento, portanto, comportamento contrário ao que ocorreu com as 

condições com 7% de cimento. 

 

Figura 4.15 - Relação da resistência à compressão simples com os teores de fibras de PET 

 
Fonte: Autora (2017) 

 

Consoli et al. (2002), observaram que o teor de cimento foi o principal responsável 

pelo aumento da RCS. A inclusão das fibras de PET também aumentou a resistência, mas 

em menor grau. No entanto, a variação dos comprimentos das fibras de PET analisados 

(12, 14 e 36 mm) não mostrou influenciar no aumento da resistência. O maior valor de 

RCS obtido foi de 1,19 MPa para misturas com 7% de cimento e 0,50% de fibras de PET 

com 24 mm de comprimento. 

Tang et al. (2007), observaram que a RCS para as condições solo-cimento com 5 e 

8% de cimento foram de 0,30 e 0,45 MPa, respectivamente. A inclusão de fibras de 
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polipropileno (PP) promoveu um aumento na RCS, sendo o melhor resultado para a 

condição com 8% de cimento e 0,25% de fibras de PP com 1,38 MPa. 

Park (2011), obteve valores máximos de RCS de 1,25 MPa, para compósitos de 

solo-cimento com 6% de cimento e 1% de fibras de polivinil álcool (PVA). 

Consoli, Moraes e Festugato (2013), obtiveram resultados de RCS menores do que 

2,0 MPa, para massa específica aparente seca de 1,80 g/cm3. 

Diante dos estudos apresentados, observa-se que os valores obtidos para a RCS 

foram menores do que 2 MPa. Por outro lado, os valores de RCS encontrados neste estudo 

para as misturas de solo-cimento-fibras de PET foram superiores, pois o valor mínimo 

encontrado foi de 3,73 MPa. Portanto, as misturas solo-cimento-fibras de PET estudadas, 

poderiam ser aplicadas em tijolos solo-cimento, pois atende a média dos valores de 

resistência à compressão de 2 MPa, conforme exigido na NBR 8491:2012 (ABNT, 2012a).  

De maneira geral, observa-se que os valores da RCS serem superiores aos 

apresentados nos estudos supracitados, podem estar associados ao solo laterítico da região 

Noroeste do Paraná estabilizado com cimento. Visto que, este bom comportamento já vem 

sendo amplamente estudado por meio de diversas pesquisas (LUKIANTCHUKI, 

BELINCANTA; NÓBREGA, 2003; BELINCANTA et al., 2003; BELINCANTA et al., 

2006; FERRARI et al., 2014). 

 

4.2.4 Resistência à tração por compressão diametral (RTCD) 

 

A Tabela 4.13 mostra que para todas as condições solo-cimento, a RTCD aumentou 

conforme houve o aumento do teor de cimento. Logo, este era um comportamento 

esperado, uma vez que, Maher e Ho (1983), Consoli et al. (2002), Consoli, Moraes e 

Festugato (2013) e Cristelo et al. (2017), também obtiveram resultados semelhantes.  

Para cálculo da relação do aumento de resistência (R) utilizou-se a Equação 2.8, 

assim como para a RCS. O maior resultado de R alcançado foi para a condição com 7% de 

cimento e 1% de fibras de PET, bem como para esta condição obteve-se a maior RTCD, 

igual a 0,45 MPa. 

Observa-se que o coeficiente de variação para algumas condições apresentou 

valores acima de 15%, o que demonstrou uma amostra com média dispersão, segundo 

Correa (2003). 
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Tabela 4.13  Resistencia à tração por compressão diametral (RTCD)  

Condições 
Teor de 
cimento 

(%) 

Teor de 
fibras de 

PET 
(%) 

RTCD Relação do 
aumento de 
resistência  

(R) 

Média 
(MPa) 

Desvio 
padrão 
(MPa) 

Coeficiente 
de variação 

(%) 
0C - 0PET 0 0 0,01 0,00 0,00 n.a.a 

  5C - 0PET  
5 
 

0 0,37 0,02 5,40 1,00 
 5C - 0,5PET 0,5 0,39 0,06 15,38 1,05 
  5C - 1PET 1 0,42 0,04 9,52 1,13 
 5C - 1,5PET 1,5 0,39 0,05 12,82 1,05 
  7C - 0PET 

7 

0 0,41 0,08 19,51 1,00 
  7C - 0,5PET 0,5 0,41 0,02 4,76 1,00 
  7C - 1PET 1 0,45 0,03 6,66 1,09 
  7C - 1,5PET 1,5 0,41 0,05 12,19 1,00 
  9C - 0PET 

9 

0 0,42 0,08 19,04 1,00 
 9C - 0,5PET 0,5 0,40 0,05 12,50 0,95 
  9C - 1PET 1 0,44 0,07 15,90 1,05 
  9C - 1,5PET 1,5 0,44 0,07 15,90 1,05 

  Notas: C = cimento; PET = resíduos de PET; (a) n.a. = não se aplica. 
Fonte: Autora (2017) 

 

As Figuras 4.16 e 4.17 apresentam os dados correspondentes da Tabela 4.13, 

ilustrando a relação da RTCD com os teores de cimento e de fibras de PET, 

respectivamente.  

 
Figura 4.16  Relação da resistência à tração por compressão diametral com os teores de 

cimento  

 
                        Fonte: Autora (2017) 
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Conforme Figuras 4.16 e 4.17, a maioria dos casos com fibras de PET no solo-

cimento, promove um pequeno aumento na RTCD. No entanto, a resistência diminuiu com 

o aumento do teor de fibra de PET de 1,5% para as condições com 5 e 7% de cimento, e 

para as condições com 9% cimento com a inclusão de 0,5% de fibra de PET. De maneira 

geral, a ancoragem das fibras de PET na matriz solo-cimento não foi tão satisfatória quanto 

se esperava, possívelmente por serem muito curtas e com razão de aspecto (l/d) menor em 

relação ao encontrado na literatura. 

Ainda, este comportamento mostrou distinção dos resultados obtidos pelos estudos 

correlatos, visto que, o aumento da RTCD teve um comportamento linear crescente, à 

medida que ocorria o aumento do teor de cimento e de fibras. No entanto, as fibras 

utilizadas apresentavam comprimentos iguais e razão de aspecto (l/d) mais elevada, em 

comparação as fibras utilizadas na presente pesquisa 

. 

Figura 4.17  Relação da resistência à tração por compressão diametral com os teores de 
fibras de PET 

 
          Fonte: Autora (2017) 
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comprimento, e aproximadamente 0,17 MPa para misturas com 7% de cimento e 0,50% de 

fibras de PET com 12 mm de comprimento. Para os autores, o teor de cimento e de fibras 

de PET influenciaram no aumento da RTCD, sendo o cimento o maior responsável, porém, 

o comprimento das fibras de PET (12, 14 e 36 mm) não tiveram influência no aumento da 

resistência.  

Considerando a massa específica aparente seca de 1,80 g/cm3 para a moldagem dos 

corpos de prova, Consoli, Moraes e Festugato (2013), observaram que o maior resultado 

obtido na RTCD foi de aproximadamente 0,3 MPa para misturas com 7% de cimento e 

0,5% de fibras de polipropileno (PP) com 24 mm de comprimento e 0,023 mm de 

diâmetro.  

Cristelo et al. (2017), observaram que a RTCD aumentou a medida que havia o 

aumento no teor de cimento e de fibras de polipropileno (PP), bem como o comprimento 

da fibra, de 12,9 mm para 49,54 mm. O melhor resultado obtido ficou entre 0,20 e 0,30 

MPa para a condição com 10% de cimento e 0,3% de fibras de PP com 49,54 mm de 

comprimento. 

Conforme estudos apresentados observa-se que os valores obtidos para a RTCD 

foram menores do que 0,30 MPa, com exceção para o estudo de Maher e Ho (1993), no 

qual utilizaram fibra de vidro. Na presente pesquisa, os menores valores de RTCD médios 

obtidos foram de 0,39 MPa para as condições com 5% de cimento e 0,5 e 1% de fibras de 

PET, portanto, melhores resultados em relação aos estudos correlatos. 

Da mesma maneira que ocorreu na RCS, estes maiores resultados em relação à 

RTCD quando comparados à literatura, podem estar associados ao solo laterítico de 

Mandaguaçu-PR utilizado neste estudo. 

Ainda, na realização dos ensaios de tração por compressão diametral, pode-se 

observar que para os corpos de prova solo-cimento a ruptura ocorria bruscamente, porém, 

para os corpos de prova solo-cimento-fibras de PET, a ruptura não ocorria de forma brusca, 

não havendo o rompimento por completo do corpo de prova.  

Consoli e Festugato (2015), explicam que isto ocorre, pois as fibras reduzem a 

fragilidade dos materiais, portando, reduzem consideravelmente as chances de rupturas 

abruptas quando empregadas. 

A Figura 4.18, mostra a forma de ruptura de um corpo de prova solo-cimento com 

7% de cimento, e com 7% de cimento e 1% de fibras de PET (condição com maior 

RTCD). 
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Figura 4.18  Modo de ruptura dos corpos de prova sob tração 

 
Em que: (a) corpo de prova solo-cimento com 7% de cimento; (b) corpo de prova com 7% de cimento e 1% 
de fibras de PET. 

Fonte: Autora (2017) 
 

Para a condição sem fibras (Figura 4.18a), a ruptura foi mais abrupta e em maior 

dimensão, de modo que, as fibras de PET promoveram a ancoragem do compósito solo-

cimento (Figura 4.18b), mesmo que pouco significativa em relação ao ganho na RTCD. De 

maneira geral, para os corpos de prova de todas as condições estudadas com fibras de PET, 

a abertura na ruptura foi menor em comparação com as condições solo-cimento. 

A Figura 4.19 ilustra os corpos de prova após a ruptura, sendo que, após o ensaio de 

RTCD, os mesmos foram abertos com martelo para análise visual da dispersão das fibras.  

 

Figura 4.19   Dispersão das fibras de PET nos corpos de prova após ruptura 
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Em que: (a) corpo de prova com 7% de cimento e 1% de fibras de PET; (b) corpo de prova com 5% 
cimento e 0,5% de fibras de PET. 

Fonte: Autora (2017) 
 

Pode-se notar que na Figura 4.19a, o corpo de prova com 7% de cimento e 1% de 

PET, a dispersão das fibras foi mais uniforme por todo o corpo de prova, e na Figura 4.19b 

para o corpo de prova com 5% de cimento e 0,5% de PET (menor RTCD juntamente com a 

condição com 5% de cimento e 1,5%),  a dispersão é menor e sem uniformidade. 

 

4.2.5 Análise da relação entre a RTCD e a RCS 

 

Na Figura 4.20, a relação da RTCD com a RCS, apresentou valores médios de 0,09 

para solo-cimento e 0,10 para solo-cimento-fibras de PET, logo, valores muito próximos. 

De forma que, esperavasse que o aumento da resistência mecânica para o solo-cimento 

com fibras, principalmente para a RTCD fossem mais significativos.  

Assim como, nos estudos de Consoli et al. (2002) e Consoli, Moraes e Festugato 

(2013), que esta relação para solo-cimento com fibras foi maior, denotando melhores 

ganhos de RTCD em comparação a RCS. 
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Figura 4.20  Efeito do teor de cimento e das fibras de PET na relação entre a resistência à 
tração por compressão diametral e a resistência à compressão simples (RTCD/RCS) 

 
Fonte: Autora (2017) 

 

Consoli, Moraes e Festugato (2013), explicam que sob esforços de compressão 

após inserção de fibras, a melhoria do solo-cimento atribuiu-se a grande área de contato 

(atrito de reforço) entre fibras e partículas de solo-cimento. Enquanto que sob esforços de 

tração, a melhoria ocorre uma vez que, as fibras agem sob tensão com uma orientação 

aleatória e posicionam-se nas direções da tensão de tração.  

Diante disso, na RTCD a orientação na qual as fibras se posicionam, sendo nas 

direções da tensão de tração, o aumento de resistência é mais pronunciado na RTCD em 

relação a RCS. 

 

4.2.6 Módulo de elasticidade (ME) 

 

Para determinação do módulo estático de elasticidade, foram utilizados cinco 

corpos de prova (CP 5x10 cm), sendo dois para determinação da resistência à compressão 

simples, e três para o módulo de elasticidade, com mesmas características de cura e 

imersão em água, conforme demais ensaios. Destaca-se que todos os corpos de prova 

atenderam a tolerância de 20% em relação à resistência a compressão obtida, conforme 

determina a NBR 8522:2008 (ABNT, 2008). Os resultados médios alcançados no ensaio 

são apresentados na Tabela 4.14.  
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Tabela 4.14  Módulo de elasticidade (ME) 

Condições Média 
(MPa) 

Desvio padrão 
(MPa) 

Coeficiente de variação 
(%) 

5C - 0PET 211,41 134,02 63,39 
   5C - 0,5PET 294,91 97,11 32,92 

      5C - 1PET 427,17 106,27 24,87 
  5C - 1,5PET 365,58 36,91 10,09 

      7C - 0PET 300,44 3,40 1,13 
  7C - 0,5PET 206,68 22,92 11,08 

      7C - 1PET 415,95 24,03 5,77  
  7C - 1,5PET 296,33 49,79 16,80 

      9C - 0PET 344,80 27,57 7,99 
  9C - 0,5PET 375,38 17,29 4,60 

      9C - 1PET 296,85 5,35 1,80 
  9C - 1,5PET 312,38 16,60 5,31 

Fonte: Autora (2017) 
 

Conforme ocorreu nos ensaios de RCS e RTCD, para maiores teores de cimento, o 

compósito solo-cimento mostrou maior módulo de elasticidade. Desta forma, entende-se 

que houve um aumento na rigidez, pois a deformação elástica foi menor.  

Nas Figuras 4.21 e 4.22 são apresentadas as relações entre o módulo de elasticidade 

e os teores de cimento e de fibras de PET para cada condição estudada, respectivamente. 

 

Figura 4.21  Relação do módulo de elasticidade com os teores de cimento 

                      
Fonte: Autora (2017) 
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Observa-se nas Figuras 4.21 e 4.22, que para a condição solo-cimento conforme 

ocorre o aumento do teor de cimento o módulo de elasticidade aumenta de forma linear, 

portanto, menor foi a deformação elástica dos corpos de prova.  

 

Figura 4.22  Relação do módulo de elasticidade com os teores de fibras de PET 
                   

 
Fonte: Autora (2017) 

 

Os melhores resultados alcançados foram em relação a incorporação de 1% de 

fibras de PET no solo-cimento com 5 e 7% de cimento, resultando em 427,17 MPa e 

415,95 MPa, respectivamente. Este comportamento demostra que menor foram as 

deformações elásticas sofridas nestes materiais, em outras palavras, torna-se necessário a 

aplicação de uma tensão maior para que estes materiais sofram as mesmas deformações em 

comparação aos demais. 

Santos et al. (2015), determinou o módulo estático de elasticidade para misturas de 

solo-cal-resíduos de construção e demolição (RCD), havendo variações de 21,94 a 496,83 

MPa, alcançando os maiores valores iguais a 330,46, 416,44 e 496,83 MPa. Mesmo que os 

materiais utilizados foram distintos, esta referência é importante, pois utilizou o mesmo 

método para determinação do módulo de elasticidade, assim como aplicado na presente 

pesquisa. Ainda, o solo utilizado apresentou as mesmas características do solo em estudo, e 

serviu como parâmetro para os valores médios quanto ao módulo de elasticidade 

alcançados nesta pesquisa.  
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Ao se relacionar o resultado médio da resistência à compressão simples (RCS) com 

o módulo estático de elasticidade por meio de um ajuste linear (Figura 4.23), foi possível 

verificar quais foram os maiores valores alcançados nesta correlação.  

 
Figura 4.23  Relação do módulo de elasticidade com a resistência à compressão simples 

do solo-cimento e solo-cimento-fibras de PET 

 
      Fonte: Autora (2017) 

 

Na Figura 4.23, observa-se que 4 valores apresentam maior módulo de elasticidade 

quando relacionados com a RCS. Estes valores referem-se as condições com 5% de 

cimento e 1% de fibras de PET, sendo esta o maior resultado obtido, em seguida as 

condições com 7% cimento e 1% de fibras de PET, 9% de cimento e 0,5% de fibras de 

PET, e 5% de cimento e 1,5% de PET. Portanto, o aumento do módulo de elasticidade em 

relação a resistência à compressão apresentou-se com um pequeno aumento para as 

condições solo-cimento com fibras de PET. 

 

4.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS ENSAIOS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA 

 

Nesta análise, como as respostas observadas nos ensaios de resistência mecânica 

apresentaram assimetria, utilizou-se a metodologia de modelos lineares generalizados 

(MONTGOMERY, 2013). Foi considerada a distribuição Gama para as três respostas, com 

função de ligação identidade de acordo com a Equação 2.12. O nível de significancia 

adotado foi de 0,05, de forma que os resultados foram estatisticamente significativos ao 

nível de confiança de 95%.  
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Os dados da análise estatística obtida por meio dos resultados da RCS, RTCD e ME 

são apresentados nas Tabelas 4.15, 4.16 e 4.17, respectivamente. Com o valor-p, pode-se 

conhecer a significância do fator teor de cimento ( 1) e de fibras de PET ( 2) ou da 

interação entre os mesmos ( 3). De forma que, se o valor obtido para cada fator for menor 

do que 0,05, a interação é considerada significativa, exercendo, portanto, efeito sobre a 

variável resposta. 

 
Tabela 4.15  Análise estatística da resistência à compressão simples  

Parâmetro Estimativa Desvio padrão Estimativa Teste t valor-p 
0 2,86515 0,30065 9,530 <0,000 
1 0,20227 0,04338 4,663 <0,000 
2 -0,25985 0,31918 -0,814 0,419 
3 0,03336 0,04621 0,722 0,473 

Sem interação 
0 2,69441  0,18655 14,444 <0,000 
1 0,22756  0,02574 8,839 <0,000 
2 -0,03466  0,07448 -0,465 0,643 

Notas: 0 = parâmetro do modelo; 1 = cimento; 2 = fibras de PET; 3 = interação cimento e fibras de 
PET; valor-p = significativo ao nível de 5% de probabilidade (p<0,05). 

Fonte: Autora (2017) 

 

A Tabela 4.15, mostra que apenas o cimento teve efeito significativo sobre a RCS 

( 1 = 0.20227 e valor-p <0,000), sendo que o aumento de uma unidade no nível de cimento 

aumenta em 0.20227 unidades da RCS. No entanto, não há significância para as fibras de 

PET (valor-p = 0,419), bem como na interação entre os fatores (valor-p = 0,473).  

Logo, também se observa este comportamento para a RTCD, conforme Tabela 

4.16, pois, para a análise sem interação, apenas o cimento teve efeito significativo ( 1 = 

0,008158 e valor-p = 0,0541), portanto, o aumento de uma unidade no nível de cimento 

aumenta em 0.008158 unidades da RTCD. 

 

Tabela 4.16  Análise estatística da resistência à tração por compressão diametral  
Parâmetro Estimativa Desvio padrão Estimativa Teste t valor-p 

0 0,337873  0,048503 6,966 <0,000 
1 0,008904  0,006855 1,299 0,199 
2 0,023232  0,053036 0,438 0,663 
3 -0,001019  0,007486 -0,136 0,892 

Sem interação 
0 0,343058  0,030658 11,190 <0,000 
1 0,008158  0,004148 1,967 0,0541 
2 0,016160  0,012107 1,335 0,1872 

Notas: 0 = parâmetro do modelo; 1 = cimento; 2 = fibras de PET; 3 = interação cimento e fibras de 
PET; valor-p = significativo ao nível de 5% de probabilidade (p<0,05). 
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Com a análise estatística por meio das superfícies de resposta, apresentadas na 

Figura 4.24, observa-se a influência do cimento na resistência das misturas estudadas, 

assim, à medida que ocorre o aumento do teor de cimento, a RCS e RTCD aumentam. Por 

outro lado, as fibras de PET mostram não ter influência no aumento da RCS e RTCD.  
 

Figura 4.24 - Superfície de resposta da RCS e da RTCD em relação ao teor de cimento e de 
fibras de PET (sem interação) 

 
                 Em que: (a) superfície de resposta para RCS; (b) superfície de resposta para RTCD. 

Fonte: Autora (2017) 
 

Observa-se, na Tabela 4.17, que mudanças nos níveis de fibras de PET não 

alteram o módulo de elasticidade. Portanto, apenas o cimento teve efeito significativo ( 1 

= -29,19 e valor-p = 0,0393), sendo assim, o aumento de uma unidade no nível de 

cimento aumenta em 29,19 unidades do módulo de elasticidade.  
 

Tabela 4.17  Análise estatística do módulo de elasticidade 
Parâmetro Estimativa Desvio padrão Estimativa Teste t valor-p 

0 358,36 148,54 2,412 0,0218 
1 -6,667 20,120 -0,331 0,7425 
2 329,38 183,94 1.791 0,0828 
3 -36.123 24,079 -1,500 0,1434 

Sem interação 
0 527,27 107,00 4,928 < 0,000 
1 -29,19 13,60 -2,147 0,0393 
2 59,89 39,21 1,527 0,1362 

Notas: 0 = parâmetro do modelo; 1 = cimento; 2 = fibras de PET; 3 = interação cimento e fibras de 
PET; valor-p = significativo ao nível de 5% de probabilidade (p<0,05). 
 

 Figura 4.25 mostra o resultado da análise estatística por meio da superfície de 

resposta, conforme dados da Tabela 4.17, sem considerar a interação entre os fatores. 
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Figura 4.25 - Superfície de resposta do módulo de elasticidade em relação ao teor de 
cimento e de fibras de PET (sem interação) 

 
Fonte: Autora (2017) 

 
 

4.4 ESTIMATIVA DO COMPRIMENTO CRÍTICO DA FIBRA DE PET 
 

Com os resultados da RCS das condições solo-cimento-fibras de PET, do ensaio de 

tração, da análise das dimensões das fibras de PET, e das Equações 2.1 e 2.7, pode-se 

estimar o comprimento crítico da fibra de PET.  

Como resultado obteve-se um comprimento crítico de 33,63 mm, sendo assim, a 

diferença entre os comprimentos foi de 21,37 mm, pois o comprimento médio das fibras de 

PET foi igual a 12,26 mm. 

O comprimento foi uma variável não controlável na presente pesquisa, sendo assim, 

pode ter influenciado na variável resposta, ou seja, nos resultados dos ensaios de 

resistência mecânica em corpos de prova cilíndricos.  

Portanto, a incorporação de fibras de PET atendendo ao comprimento crítico, 

provavelmente resultaria em melhores resultados quanto ao aumento de resistência em 

compósitos solo-cimento, conforme apresentado na literatura. 

 

4.5 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA DOS COMPÓSITOS 

 

Por meio da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) pode-se observar a 

interação do solo com o cimento (após a hidratação do cimento) e do solo-cimento com as 

fibras de PET.  
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Na Figura 4.26, observa-se que a cimentação dos grãos de solo promove o 

envolvimento dos grãos pela pasta de cimento, bem como nota-se a formação dos 

hidróxidos de cálcio (Ca(OH)2), um dos compostos resultantes do efeito da hidratação do 

cimento.  

 
Figura 4.26  Microestrutura do solo-cimento  

 

 
 

    
Em que: (a) efeito da cimentação (aumento de 500 vezes); (b) destaque da formação de 
hidróxido de cálcio (aumento de 5.000 vezes). 

Fonte: Autora (2017) 
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A Figura 4.27 mostra que a interação da fibra com a matriz de solo-cimento ocorreu 

de forma satisfatória, no entanto, foi possível verificar a presença de alguns vazios 

existentes na matriz de solo-cimento representados pela parte escura da microfotografia.   

 

Figura 4.27  Microestrutura da interação solo-cimento-fibra de PET 

  
 

 
          Em que: (a) aumento de 150 vezes; (b) aumento de 386 vezes. 

Fonte: Autora (2017) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

O resíduo de PET foi classificado como resíduo não perigoso e inerte (classe II B), 

de acordo com a concentração de elementos químicos nos extratos lixiviado e solubilizado 

do resíduo. Portanto, pode ser aplicado em pesquisas para fabricação de novos materiais no 

setor da construção civil, evitando qualquer tipo de alteração no meio ambiente.   

Quanto às dimensões, os resíduos de PET apresentaram variações, por meio das 

medições pode-se determinar o comprimento médio de 12,26 mm, largura de 1,19 mm, 

0,62 mm de espessura e 0,97 mm de diâmetro. O comprimento mostrou-se curto e a razão 

de aspecto (l/d) baixa, quando comparados com estudos de solos artificialmente cimentado 

e reforçados com fibras sintéticas apresentados na literatura.  

A análise da microestrutura do resíduo de PET permitiu verificar que as fibras não 

possuem superfície totalmente lisa, havendo imperfeições por toda a fibra (superfície e 

laterais), sendo este fator possivelmente relacionado ao processo de fabricação de 

vassouras. No entanto, é um fator positivo, pois pode possibilitar maior aderência na matriz 

solo-cimento, conforme consta na literatura. 

A resistência mecânica obtida para as fibras de PET alcançaram resistência à tração 

de 147 MPa, resultado este que quando comparado com as fibras sintéticas poliméricas de 

estudos correlatos mostrou ser satisfatório. 

As propriedades físicas e químicas do solo mostraram-se adequadas para aplicações 

em solo-cimento. O solo pode ser classificado como areia argilosa (SC) conforme o 

Sistema Unificado de Classificação de Solos. Quanto aos minerais presentes, pode-se 

destacar a maiores proporções de quartzo e caulinita, bem como óxidos de silício, óxidos 

de alumínio e ferro, sendo estes minerais e compostos característicos dos solos lateríticos. 

Por meio dos estudos experimentais correlatos de solo-cimento e solo-cimento 

reforçados com fibras sintéticas, pode-se determinar os teores de cimento e de fibras de 

PET a serem aplicados em compósitos solo-cimento. Desta forma, utilizou-se teores de 

5%, 7% e 9% de cimento em combinações com teores de 0%, 0,5%, 1% e 1,5% de 

resíduos de PET em relação à massa de solo seco.  

Os baixos teores de resíduos de PET a serem aplicados se justificaram, pois os 

estudos mostraram aumento na resistência de misturas solo-cimento com a incorporação de 

baixos teores de fibras. Bem como a geração deste tipo de resíduo na fábrica de vassouras 
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onde foi coletado, apresenta uma baixa geração mensal, em média de 40 kg de resíduos de 

PET ao mês.  

A incorporação de cimento e resíduos de PET no solo mostrou nos ensaios de 

compactação, que não houve alterações significativas no teor de umidade ótimo e na massa 

específica aparente seca máxima em relação ao solo natural.  

Nos ensaios mecânicos das misturas de solo-cimento, o aumento da resistência à 

compressão simples (RCS), da resistência à tração por compressão diametral (RTCD) e do 

módulo de elasticidade (ME), ocorreram conforme o esperado, de forma crescente linear 

em relação ao aumento do teor de cimento. 

O melhor resultado obtido para a RCS foi igual a 4,97 MPa para a condição com 

9% de cimento e 1% de resíduos de PET. No entanto, todas as demais condições 

apresentaram resistência à compressão maior do que 2,0 MPa. Do ponto de vista técnico, 

por exemplo, seria adequada a aplicação em tijolos solo-cimento, pois atende a média dos 

valores de resistência à compressão de 2 MPa conforme estabelece a NBR 8491:2012 

(ABNT, 2012a). Para a RTCD, o maior resultado obtido foi de 0,45 MPa para a condição 

com 7% de cimento e 1% de resíduos de PET. E para o ME, o maior resultado obtido foi 

de 427,17 MPa para a condição com 5% de cimento e 1% de PET.  

Desta forma, observa-se que para os diferentes teores de cimento estudados, os 

melhores resultados ocorreram para o teor com 1% de fibras de PET. Ainda, quando 

comparado com os estudos experimentais correlatos, os valores de RCS e RTCD foram 

maiores, possivelmente devido ao solo utilizado na presente pesquisa, visto que os solos 

lateríticos da região Noroeste do Paraná apresentam bom comportamento quando 

estabilizados com cimento, assim como demonstrado na literatura. 

A análise estatística mostrou que apenas os teores de cimento foram significativos, 

de modo que os teores de fibras de PET e as interações entre estes fatores, não 

influenciaram no aumento da resistência dos compósitos.  

Por meio da MEV dos compósitos solo-cimento e solo-cimento-fibras de PET, 

pode-se verificar que a cimentação e a ancoragem entre fibra-matriz foram satisfatórias. 

Logo, o comprimento das fibras de PET pode ter sido uma variável que influenciou 

nos resultados obtidos, visto que, foi uma variável não controlável neste estudo, pois 

os resíduos aplicados foram utilizados como eram gerados. Ainda, as fibras sintéticas 

apresentadas na literatura para reforço de solo-cimento, mostravam-se  

ter comprimentos congêneres, e razão de aspecto (l/d) maiores quando comparado com as 

fibras de PET utilizadas nesta pesquisa. 
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Frente ao exposto, visando o aumento da resistência de forma mais efetiva em 

compósitos solo-cimento com resíduos de PET em forma de fibras distribuídas 

aleatoriamente como material de reforço, o uso de comprimentos de fibra acima ou igual 

ao do comprimento crítico estimado, possam resultar em melhores resultados de resistência 

mecânica destes compósitos. 

Do ponto de vista ambiental, o aproveitamento de resíduos de PET se mostrou 

adequado, pois é uma forma de reutilização do resíduo, atendendo a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos com a destinação final ambientalmente adequada deste resíduo.  

Por fim, a necessidade de preservação ambiental e a tendência de escassez dos 

recursos naturais fazem com que a construção civil adquira novas soluções técnicas. 

Assim, os compósitos propostos neste estudo visam contribuir para o desenvolvimento de 

novos materiais, promovendo o desenvolvimento sustentável no setor de construção civil. 

 

5.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Algumas indicações para a realização de trabalhos futuros tornam-se importantes, 

pois o resíduo de PET utilizado como fibra para reforço de compósitos solo-cimento, de 

certa forma, caracteriza-se como um material novo. Sendo assim, para sua real aplicação 

como material de reforço, estudos complementares a esta pesquisa podem ser realizados. 

Desta forma, sugere-se: 

 

 Determinar a dosagem de cimento pelo método físico-químico; 

 Determinar o comprimento crítico da fibra de PET por meio de métodos propostos 

na literatura; 

 Analisar a resistência mecânica de compósitos solo-cimento-fibras com a 

incorporação de resíduos de PET com maiores comprimentos, atendendo ao 

comprimento crítico; 

 Realizar ensaios de resistência mecânica somente com solo-fibras de PET, para 

análise do efeito isolado das fibras no solo; 

 Avaliar a resistência mecânica com outros teores de cimento e de fibras de PET, 

bem como outros períodos de cura; 

 Realizar outros ensaios para análise da resistência mecânica de compósitos solo-

cimento-fibras de PET; 
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 Expandir a aplicação de misturas solo-cimento-fibra de PET em materiais de 

construção como em tijolos de solo-cimento, visando uma aplicação prática e de 

campo; 

 Verificar a resistência à degradação ambiental do resíduo de PET, quanto à 

possibilidade de haver perda gradual de suas propriedades mecânicas; 

 Analisar a viabilidade econômica da aplicação de resíduos de PET como materiais 

de reforço em materiais de construção para fins estruturais. 
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