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RESUMO 

 

REFORÇO DE SOLO LATERÍTICO COM FIBRAS DE SISAL DE 

DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA, TRATADAS COM EPS RECICLADO. 

 

Os elevados custos das obras de engenharia civil induzem a necessidade de se desenvolver 

estudos de processos de estabilização e reforço que possibilitem melhorar determinadas 

propriedades geotécnicas dos solos, de modo a enquadrá-los dentro das especificações 

construtivas vigentes. 

A técnica de reforço de solos através da inclusão de fibras tem sido estudada por vários 

pesquisadores, e tem se mostrado eficiente, melhorando várias propriedades de engenharia do 

solo, gerando um compósito bastante atraente para a engenharia geotécnica, que neste 

trabalho será denominado fibrossolo.  

A avaliação do efeito da adição de fibras de sisal ao solo laterítico foi feita 

experimentalmente, em laboratório, determinando-se o comportamento mecânico via ensaios 

de compactação (na energia do Proctor Normal) e CBR, bem como sua resistência ao 

cisalhamento, através do ensaio de cisalhamento direto. Adotou-se como ponto de partida 

para análise, os teores de fibra de 0,25% a 1,0% em função da massa seca do solo e, também, 

do comprimento das fibras, nos valores 10 a 25mm. 

O trabalho teve como objetivo complementar o estudo do efeito do tratamento superficial das 

fibras de sisal com poliestireno expandido (EPS) reciclado, visando sua aplicabilidade como 

elemento inibidor do processo de absorção de água. 

Com base nos resultados obtidos neste trabalho, notou-se que a adição de fibras de sisal 

tratadas de distribuição aleatória apresentou significativas melhorias nas propriedades 

mecânicas do solo laterítico, transformando-o em um produto de melhor qualificação para 

aplicação em obras de engenharia civil, e que o polímero utilizado mostrou-se bastante 

aplicado à análise proposta, promovendo diminuição da higroscopicidade das fibras de sisal. 
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ABSTRACT 

 

REINFORCEMENT OF LATERITIC SOIL WITH RANDOMLY SISAL FIBERS 

DISTRIBUTED TREATED WITH RECYCLED EPS 

 

The high costs of the civil engineering construction requires the necessity to develop studies 

about the process of the stabilization and reinforcement which improves some geotechnical 

soils properties being part of the constructive specifications. 

The reinforcement technique of the soils with the inclusion of natural fibers has been studied 

for many researchers. It has showing efficient by improving many properties of the soil 

engineering which results in an interesting composite material for the geotechnical 

engineering. This composite is named fibersoil at this research.  

Experiments was done at the laboratory to evaluate the effect of the addition sisal fibers in the 

lateritic soil which will establish the mechanical behavior of the material through compaction 

tests, at the energy of the Normal Proctor and CBR. The shear strength was done through the 

direct shear test. 

Therefore, in the present investigation sisal fiber was randomly included in to the soil at four 

different percentages of fiber content with 0,25% to 1% by weight of raw soil and also 

considered different lengths between 10 to 25mm. 

The objective of this research is to contribute to the study on the effect of the sisal fibers with 

superficial treatment with recycled expanded polystyrene (EPS) inhibiting the absorption of 

water. 

With base in the results obtained in this work, it was noticed that the addition treated sisal 

fibers randomly distributed presented significant improvements in the mechanical properties 

of lateritic soil, transforming it in a product of better qualification for application in works of 

civil engineering, and that the polymer used it was shown quite applied to the proposed 

analysis, promoting decrease of the water absorption of the sisal fibers. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 Os elevados custos das obras de engenharia civil induzem a necessidade de se 

desenvolver estudos de processos de estabilização e reforço que possibilitem melhorar 

determinadas propriedades geotécnicas dos solos, de modo a enquadrá-los nas especificações 

construtivas vigentes. 

Uma das técnicas de reforço já aplicada há bastante tempo é a inclusão de materiais 

aleatórios ao solo, com a finalidade de melhorar suas características de resistência e suporte. 

Este tipo de solução era usado quando a obra era muito extensa (caso de uma muralha ou de 

uma estrada) e tinha de percorrer um longo caminho, atravessado assim, solos com variadas 

capacidades de suporte; ou ainda, no caso de uma obra que geraria uma sobrecarga 

considerável e a técnica aplicada era a inclusão de raízes, folhas, bambu, galhos, lã de lhama, 

etc (Silva, 1995). 

 A redescoberta da fibra como elemento de reforço de maciços compactados está 

certamente associada à prática já consagrada de reforço de solos com inclusões direcionais 

(fitas, barras, mantas e grelhas), (Bueno et al., 1996) e à tradição na geotecnia em executar 

correção granulométrica de dois ou mais solos, ou de serviços de estabilização química de 

solos. 

 A técnica de reforço de solos através da inclusão de fibras tem sido estudada por 

vários pesquisadores (Gray & Ohashi,1983; Gray & Al-Refeai, 1986; Maher & Gray, 1990; 

Maher & Ho, 1993; Silva, 1995; Consoli et al., 1997, 1998, 1999, 2002, 2003-a e 2003-b; 

Feuerharmel, 2000; Montardo et al., 2000; Casagrande et al., 2002, Specht et al., 2002; 

Vendruscolo, 2003; Donato, 2003, Trindade et al., 2004) e tem se mostrado eficiente, 

melhorando várias propriedades de engenharia do solo, gerando um compósito bastante 

atraente para a engenharia geotécnica. 

 Para que sejam concebidos novos materiais é importante que se conheçam as 

propriedades mecânicas, físicas e químicas dos materiais de constituição, bem como suas 

possíveis combinações. O conhecimento do mecanismo de interação matriz-reforço é de 

grande importância no entendimento da resposta da mistura no que tange ao seu 

comportamento mecânico. Este mecanismo depende de vários fatores relacionados com a 

matriz (concretos, solo-cimento ou solo), como granulometria, índices de vazios e grau de 

cimentação, e com as fibras, como comprimento, espessura, rugosidade, capacidade de 

alongamento, módulo de elasticidade, entre outros fatores. (Donato, 2003). 
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 O novo paradigma de se preservar o meio ambiente e de se utilizar produtos naturais 

vem contribuindo para um maior interesse na utilização de materiais derivados da biomassa. 

Neste sentido, os materiais compósitos com fibras vegetais surgem como uma boa alternativa 

no campo dos materiais para aplicações de engenharia.  

 A fibra de sisal mostra-se promissora no desenvolvimento de materiais compósitos, 

devido ao seu baixo custo, boas propriedades mecânicas e disponibilidade no mercado. O 

incentivo ao seu uso é fundamental para o desenvolvimento das regiões de onde estas fibras 

são originárias, geralmente regiões subdesenvolvidas, como ocorre no Brasil que é o maior 

produtor mundial das fibras de sisal (FAO, 2004). 

 A rápida absorção e desorção de água e a biodegradabilidade do sisal podem 

representar características negativas na composição de compósitos poliméricos. Assim, um 

estudo do efeito do tratamento superficial nas fibras de sisal com solução de EPS reciclado 

visando diminuir sua higroscopicidade e aumentar sua durabilidade torna-se necessário para 

que essas fibras possam substituir com sucesso as fibras sintéticas. 

 Reaproveitar o EPS (isopor), é uma grande contribuição à preservação ambiental, pois 

ele é considerado como um dos “vilões” do lixo por ocupar muito espaço nos aterros 

sanitários, dificultar a compactação do aterro e prejudicar a degradação dos materiais 

orgânicos presentes.  

 Neste contexto, o presente trabalho tem o objetivo de caracterizar geotecnicamente 

misturas de um solo com fibras de sisal (fibrossolo), distribuídas aleatoriamente, tratadas com 

poliestireno expandido (EPS) reciclado, com vistas a aplicações em obras de engenharia civil. 

 

2 OBJETIVOS 

 

 O objetivo geral desse estudo é caracterizar geotecnicamente, em laboratório, misturas 

de um solo com fibras curtas de sisal de distribuição aleatória (fibrossolo), com vistas a 

aplicações em obras de engenharia civil. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 O trabalho foi conduzido com um solo laterítico, de grande ocorrência em extensão e 

volume no Brasil, com a finalidade de: 
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� Quantificar, experimentalmente em laboratório, o teor ótimo e comprimento de fibra 

para o solo estudado através dos ensaios de compactação.  

� Avaliar a capacidade de suporte do fibrossolo, com o emprego de ensaios CBR. 

� Avaliar a influência das fibras nos parâmetros de resistência ao cisalhamento do solo 

em estudo, através da realização de ensaios de cisalhamento direto. 

� Caracterizar o tratamento polimérico dado às fibras de sisal através da verificação de 

pureza do polímero por espectroscopia na região do infravermelho (FTIR), análise de massa 

molar do polímero por cromatografia líquida (GPC), avaliação da deposição do filme 

polimérico sobre a superfície das fibras por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e 

avaliação do consumo de solução de EPS pelas fibras. 

�  Avaliar a aplicabilidade do tratamento polimérico nas fibras naturais, como elemento 

inibidor do processo de absorção de água, pela cinética de absorção de água e verificação de 

expansão do fibrossolo com sisal tratado, comparativamente a expansão do fibrossolo com 

sisal natural, nos ensaios de CBR. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 SOLOS REFORÇADOS COM FIBRAS 

 

 O reforço de solos com fibras é uma técnica bastante conhecida e empregada pela 

humanidade. Na Antiguidade, hastes de bambu e junco eram empregadas no reforço de tijolos 

de barro e solos granulares para auxiliar na construção de diversas obras de terra. A pirâmide 

de Ziggurat e a torre de Agar Quf, na Mesopotâmea (1400 a.C.), existentes ainda hoje, foram 

construídas empregando-se camadas intercaladas de solo e mantas de raízes. Indícios do 

emprego desta técnica também são encontrados em parte da grande Muralha da China e em 

estradas construídas pelos Incas, no Peru, através do emprego de lã de lhama como reforço, as 

quais existem até os dias atuais. Há vestígios da utilização de palha em tijolos de argila, 

citados no Êxodo. São também conhecidas aplicações de mantas de folhas e galhos sobre 

camadas de solos moles antes da construção de aterros no interior do Brasil e em outros países 

(Casagrande, 2005).  

 A metodologia de reforço de solos com fibras nos moldes que se tem hoje começou a 

ser investigada há pouco mais de três décadas, enfocando o reforço de solos através de 

inclusões discretas e orientadas de fibras. Porém, com o passar do tempo, começou-se a 

investigar o reforço de solos através de inclusões aleatoriamente distribuídas (Gray & Ohashi, 

1983). Este método tem demonstrado eficiência quando empregado tanto em solos 

cimentados como em solos não cimentados, devido à melhoria das propriedades mecânicas 

que é capaz de conferir a estes materiais, principalmente os aumentos de resistência, 

ductilidade e da tenacidade, e a diminuição da queda da resistência pós-pico. 

A técnica de reforçar solos com fibras encontra-se inserida na tecnologia dos materiais 

compósitos, a qual vem despertando um interesse cada vez maior no meio científico. Esta 

técnica tem sido estudada por vários pesquisadores mostrando-se eficiente, promovendo 

melhoria de várias propriedades do solo e gerando um compósito bastante atraente para a 

engenharia geotécnica.  

 É apresentado a seguir uma síntese dos estudos experimentais sobre solos reforçados 

com fibras englobando os vários aspectos do seu comportamento. 
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3.1.1 ESTUDOS EXPERIMENTAIS 

 

Gray & Ohashi. (1983) utilizaram esta técnica para reforçar solos arenosos com fibras 

naturais e sintéticas de propriedades mecânicas conhecidas e comprimentos variando entre 

5cm e 10cm, em função das dimensões da caixa de cisalhamento direto. Os ensaios 

desenvolvidos foram os de cisalhamento direto, executados em diferentes orientações e 

realizados com areias, tanto no estado denso como no estado fofo. Os resultados indicaram 

que areias reforçadas com as fibras apresentaram um aumento de resistência ao cisalhamento 

e, conseqüentemente, uma modificação reológica de modo significativo em seu 

comportamento tensão-deformação. 

Gray & Al-Refeai (1986), ao realizarem experiências com fibras curtas de 

polipropileno, concluíram que o mecanismo de interação das fibras com o solo difere muito 

daqueles de inclusões contínuas, sejam mantas ou filamentos, tendo em vista o caráter 

aleatório das fibras no interior do maciço do fibrossolo e do aspecto direcional da interação 

nos maciços reforçados com inclusões contínuas. Pelo fato de os mecanismos de interação 

serem bem distintos, os processos de dimensionamentos que norteiam essas duas classes de 

materiais melhorados com fibras devem ser totalmente distintos. Enquanto no maciço 

reforçado com inclusões contínuas a definição do tamanho e número de inclusões baseia-se no 

princípio do equilíbrio de esforços internos e externos à massa, no fibrossolo o maciço é 

constituído de um material composto que pode ser entendido como meio homogêneo e 

contínuo em sua macroestrutura. Assim, as propriedades desse maciço também devem ser 

determinadas experimentalmente, por meio das quais se podem alimentar os modelos 

clássicos de dimensionamento. 

Silva (1995) avaliou o efeito da adição de fibras curtas de polipropileno 

aleatoriamente, em um solo arenoso e outro argiloso. O estudo foi feito experimentalmente, 

em laboratório, determinando-se as resistências à compressão simples, à tração, ao 

cisalhamento via ensaio triaxial e à capacidade de carga do solo por prova de carga com placa 

de 100mm. O autor concluiu, para os solos e parâmetros estudados, que é possível obter 

ganhos consideráveis de resistência ao cisalhamento com a adição de fibras plásticas, e os 

ganhos de resistência à compressão simples atingiram 72,8% para o solo argiloso e 64,2% 

para o solo arenoso. Grandezas de valores semelhantes foram obtidas nos ensaios de 

compressão diametral e prova de carga sobre placas. 

Morel & Gourc (1997) comentaram as características gerais de solos reforçados com 

fibras de polipropileno relatadas em estudos prévios realizados por Gray & Ohashi (1983); 
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Gray & Ohashi (1986); Maher e Gray (1990). Segundo os autores, as fibras definitivamente 

proporcionam um aumento de resistência e ductilidade do material. O comportamento do 

compósito é basicamente governado pelo teor e pelas propriedades mecânicas e geométricas 

das fibras. O aumento da resistência é uma função direta do teor de fibra até um determinado 

patamar, além do qual o reforço torna-se menos efetivo. A alteração das propriedades 

mecânicas dos solos reforçados com fibras depende, também, das características do solo (grau 

de cimentação, tamanho, forma e granulometria das partículas), da tensão de confinamento e 

do modo de carregamento. 

Consoli et al. (1997, 1998 e 1999), estudaram um solo artificialmente cimentado e 

não-cimentado, reforçado com fibras de vidro, distribuídas aleatoriamente, sob carregamento 

estático e concluíram que: a inclusão de fibras no solo aumentou a resistência à compressão 

simples em até 20%, e este aumento foi mais pronunciado para o maior comprimento de fibra 

(12,8 mm); a deformação axial na ruptura e a resistência última são maiores para o material 

com inclusão de fibra; o ângulo de atrito de pico não é significativamente afetado pelo grau de 

cimentação, mas aumenta com a inclusão de fibras; o intercepto coesivo de pico não é afetado 

pela inclusão de fibras, sendo uma função somente do grau de cimentação; a alteração do 

comportamento do solo cimentado reforçado, para um comportamento notadamente mais 

dúctil.  

Segundo Feurharmel (2000) para tensões confinantes baixas, a inclusão de fibras de 

polipropileno afeta a parcela friccional da resistência. Para tensões maiores existe um ponto 

que define uma clara mudança no mecanismo de interação solo-fibra a partir da qual a parcela 

friccional atinge o mesmo patamar do solo sem reforço, correspondendo à alteração de 

comportamento somente à parcela coesiva. A tensão de confinamento correspondente à 

mudança no mecanismo de interação solo-fibra é então definida como a tensão confinante 

crítica, caracterizando o ponto onde a resistência ao cisalhamento, desenvolvida na interface 

solo-fibra, se iguala ou supera a resistência à tração da fibra. Abaixo da tensão crítica, a 

resistência última à tração da fibra é maior e a forma de ruptura nas zonas de cisalhamento do 

material compósito se dá por deslizamento entre solo-fibra. 

Montardo et al. (2000) e Consoli et al. (2002) investigaram os efeitos da inclusão de 

fibras sintéticas de diferentes propriedades mecânicas, distribuídas aleatoriamente, no 

comportamento de um solo arenoso, artificialmente cimentado e não-cimentado e chegaram 

às seguintes conclusões: fibras relativamente rígidas (fibras de vidro e PET) exercem efeito 

mais pronunciado na resistência de ruptura, ao passo que fibras relativamente flexíveis (fibras 

de polipropileno) exercem efeito mais pronunciado no modo de ruptura e no comportamento 
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último; a inclusão de fibras PET ou de vidro aumentou, tanto a resistência à compressão, 

quanto à resistência a tração da matriz cimentada, enquanto que as fibras de polipropileno não 

aumentam estas duas variáveis; a inclusão de fibras de polipropileno no compósito cimentado 

alterou o comportamento do material na ruptura, que era frágil, para dúctil, sendo que a 

inclusão das fibras PET e de vidro não modificaram o modo de ruptura; a inclusão de 

qualquer tipo de fibra aumentou a capacidade de absorção de energia de deformação, de 

forma mais acentuada para comprimentos de fibra maiores; a rigidez inicial não foi afetada 

pela inclusão das fibras PET e de vidro, porém ela é drasticamente reduzida com a inclusão de 

fibras de polipropileno. 

Casagrande et al. (2002) analisaram as propriedades e o comportamento em 

laboratório e em campo de um solo compactado reforçado com fibras de polipropileno e 

concluíram, que sob condições triaxiais, estes apresentam um aumento de resistência 

marcante até o fim dos ensaios (deformações axiais maiores que 20%), enquanto as amostras 

de solo compactado não reforçado demonstram um comportamento perfeitamente plástico. Os 

resultados dos ensaios de laboratório mostraram que o ângulo de atrito não foi 

significativamente afetado pela inclusão de fibras e aumentou de 30° a 31°. O intercepto 

coesivo aumentou de 23kN/m3 para 122kN/m3 devido à adição de fibras. 

Consoli et al. (2003-a) realizaram ensaios de placa em uma areia reforçada com 

cimento e fibras de polipropileno e observaram um aumento da capacidade de carga com a 

inclusão das fibras. Consoli et al. (2003-b) analisaram o comportamento do solo residual de 

arenito Botucatu reforçado com fibras de polipropileno através de ensaio de placa, 

confirmando os resultados encontrados em ensaios triaxiais realizados pelos autores em 

amostras retiradas de campo. 

Vendruscolo (2003) avaliou a viabilidade técnica da adição de fibras de polipropileno 

em solo arenoso cimentado visando a sua utilização como camada de suporte de fundações 

superficiais. Foram avaliados o comprimento, diâmetro e porcentagem de fibra, porcentagem 

de cimento, tensão de confinamento, granulometria do solo e densidade relativa nas 

propriedades mecânicas do solo reforçado, através de ensaios triaxiais drenados em amostras 

compactadas em laboratório e em amostras retiradas de campo. O autor concluiu que a 

influência desta inclusão sobre as propriedades mecânicas do compósito depende 

fundamentalmente das propriedades da matriz, onde o efeito da adição de fibras é mais 

evidente para maiores comprimentos e maiores teores de fibras, sendo seu efeito mais 

pronunciado para materiais compósitos com maiores densidades. O autor cita também que a 
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influência das fibras na resistência de pico e ultima do material depende do diâmetro das 

fibras e da distribuição granulométrica do solo.  

Donato (2003) avaliou os efeitos da inclusão de fibras de polipropileno, aleatoriamente 

distribuídas, sob condições de carregamento estático e dinâmico, sobre as propriedades de 

resistência e deformabilidade de um concreto compactado com rolo (CCR). O autor concluiu 

que a adição de fibras aumenta a resistência ao cisalhamento do compósito e fibras de menor 

relação l/d exercem pouca influência no comportamento pós-ruptura do material. Os 

resultados dos ensaios indicaram que a inclusão de fibras provocou ganhos na resistência a 

compressão e reduções na rigidez inicial e do índice de fragilidade e ainda redução de 65% do 

módulo resiliente médio do CCR convencional. A inclusão de fibras altera de forma 

significativa as características de fadiga do CCR convencional, conseguindo-se um tempo de 

sobrevida maior para a matriz reforçada. 

 Trindade et al. (2004) analisaram geotecnicamente misturas de um solo argiloso com 

fibras de polipropileno de distribuição aleatória e concluíram que para fios longos a 

compactação do compósito foi dificultada, uma vez que ele se tornou um material muito 

resiliente e quebradiço, formando planos preferenciais de ruptura. A inclusão de fibras 

aleatoriamente ao solo promoveu um aumento de aproximadamente 70% na resistência do 

mesmo. 

 

3.1.2 SOLOS LATERÍTICOS 

 
 Nogami et al. (1983) definem solo tropical como aquele que apresenta propriedades e 

comportamento decorrentes de processos geológicos e/ou pedológicos típicos de regiões 

tropicais úmidas. Os solos tropicais são divididos em duas grandes classes: solos lateríticos e 

solos saprolíticos. 

Os solos lateríticos são solos bem intemperizados, característicos de áreas bem 

drenadas, que ocupam as camadas mais superficiais. Apresentam coloração em que 

predominam as matizes vermelho e amarelo, com uma macroestrutura aparentemente 

isotrópica. Sua constituição mineralógica é caracterizada pela presença de quartzo e de outros 

minerais resistentes mecânica e quimicamente (magnetita, ilmenita, turmalina, zircão) na 

fração areia. Sua fração argila é constituída de argilominerais da família da caulinita e óxidos 

hidratados de ferro e/ou alumínio. A principal peculiaridade dos solos lateríticos, que os 
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diferencia de solos de clima temperado, é a presença de uma cimentação natural causada pelos 

óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio (Nogami et al.,1983). 

Quanto à microestrutura apresentam-se constituídos por elementos 

predominantemente muito pequenos (diâmetro inferior a dois mícrons), no entanto, com a 

cimentação, a granulometria resultante dos ensaios padronizados pode acusar elevada 

percentagem de grãos maiores nas frações silte e areia. Isto é ocasionado pela presença de 

agregações. No entanto, com freqüência as agregações de partículas são pouco estáveis diante 

de agentes defloculadores como o hexametafosfato de sódio e ultra-som. 

Os solos lateríticos apresentam-se, na natureza, geralmente não-saturados, com índice 

de vazios elevados, que justifica sua pequena capacidade de suporte. Quando compactados, 

entretanto, sua capacidade de suporte é elevada, sendo por isto, muito empregados em 

pavimentação. Após compactados, apresentam contração se o teor de umidade diminuir, mas 

não apresentam expansão na presença de água (Nogami et al., 1983). 

Os solos lateríticos, estabilizados ou não, têm ampla utilização na engenharia e, 

segundo Villibor et al. (2000), citado por Pessoa (2004), ocorrem em mais de 60% do 

território brasileiro, conforme mostra Figura 3.1. Geralmente estão presentes no horizonte B 

de perfis classificados pela pedologia como Latossolos, Podzólicos Vermelho e Amarelo e 

Terras Roxas Estruturadas. 

 

 

Figura 3.1 – Ocorrência de Solos Lateríticos no Brasil (Pessoa, 2004). 
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3.2- MATERIAIS COMPÓSITOS 

 

Segundo a norma ASTM D3878-95, compósito é uma substância consistindo de dois 

ou mais materiais, insolúveis entre si, que são combinados para formar um material de 

engenharia com certas propriedades que não se encontram nos materiais isoladamente. A 

denominação destes materiais é bastante diversificada, podendo ser tratados na literatura 

como: compostos, conjugados ou compósitos (Mano, 1991). 

O constituinte que é contínuo e está freqüentemente, mas nem sempre presente em 

maior quantidade é denominado de matriz. De um modo geral as propriedades da matriz são 

melhoradas pela incorporação de um outro constituinte para produzir o compósito. Esse outro 

constituinte é citado como uma fase de reforço, que atua aprimorando as propriedades 

mecânicas da matriz. De uma forma bastante abrangente, pode-se dizer que os compósitos 

constituem uma classe de materiais heterogêneos, multi-fásicos, podendo ser ou não 

poliméricos, em que um dos componentes, descontínuo, dá a principal resistência ao esforço 

(componente estrutural), e outro, contínuo, é o meio de transferência desse esforço 

(componente matricial). Esses componentes não se dissolvem, mas atuam de forma 

sincronizada, e as propriedades do conjunto são superiores às de cada componente individual 

(Callister, 1994). 

Os compósitos poliméricos com fibras naturais são materiais multi-fásicos, nos quais a 

interface fibra-matriz polimérica é o parâmetro principal de controle do bom desempenho do 

compósito formado. A utilização de compósitos poliméricos reforçados com fibras vegetais 

não é recente e as primeiras patentes datam da década de 60. Durante os anos de 70 e 80, as 

fibras sintéticas substituíram as fibras vegetais, devido ao seu melhor desempenho e aos 

aspectos econômicos. A partir da década de 90, uma visão mais realística ou “ecológica” do 

processo industrial fez ressurgir o interesse em materiais renováveis, tais como as fibras e os 

óleos vegetais, principalmente na indústria automotiva. A questão social é também um forte 

argumento para o incentivo da produção destes compósitos, uma vez que estes materiais são 

geralmente oriundos de regiões economicamente pobres (Silva, 2003). 

Os maiores problemas relacionados ao emprego de fibras naturais são com a 

higroscopicidade e incompatibilidade com algumas matrizes. Nesse caso, modificações na 

superfície das fibras podem ser feitas, como tratamento com ácidos, bases, silanos e 

isocianatos, com o objetivo de melhorar a interface fibra-matriz polimérica, pois uma união 

forte entre a fibra e a matriz polimérica é extremamente importante para o desenvolvimento 

de um compósito com boas propriedades físicas e mecânicas. 
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O grande interesse em se fazer um tratamento químico na fibra vegetal é a obtenção de 

uma superfície modificada e menos hidrofílica que a fibra original e conseqüentemente mais 

compatível com a maior parte dos polímeros sintéticos. 

A orientação das fibras é outro parâmetro que influencia o comportamento dos 

compósitos. Dois extremos são possíveis: os compósitos com fibras orientadas 

longitudinalmente, que são aqueles em que a resistência máxima ao esforço é conseguida, e 

compósitos com fibras orientadas transversalmente, onde a resistência ao esforço 

praticamente não existirá. Já os compósitos com fibras orientadas ao acaso, terão suas 

propriedades entre esses dois extremos. 

A fibra possui a característica de seu comprimento ser muito maior que sua dimensão 

seccional. Entretanto, a relação comprimento ( )l  e o diâmetro ( )d , conhecida como razão de 

aspecto dl /  pode variar consideravelmente. Os compósitos de fibras longas (razão de aspecto 

elevada) são chamados de compósitos reforçados com fibras contínuas, enquanto compósitos 

de fibras descontínuas são fabricados com fibras curtas de menor razão de aspecto (Matthews 

& Rawlings, 1994). 

As fibras vegetais estão se tornando alternativas econômicas e ecológicas para uso 

como reforços e cargas em plásticos. Já existem estudos de substituição gradual das fibras 

sintéticas por esse material, abrindo boas perspectivas de mercado para países de vocação 

agrícola, como é o caso do Brasil (Nothenberg, 1996). 

As fibras tradicionais, como as fibras de vidro, nylon, carbono, kevlar e boro, são em 

geral usadas para fabricação de compósitos, por apresentarem características como alta 

resistência e durabilidade. Por outro lado, as fibras naturais vêm despertando o interesse de 

muitos pesquisadores, principalmente em algumas aplicações, onde o alto custo das outras 

fibras restringe seu uso.  

As fibras vegetais mais utilizadas como material de reforço em compósitos 

poliméricos são as fibras de sisal, coco, juta e banana, além das fibras de madeira, bagaço e 

bambu (Silva,2003). 

 

3.3- FIBRAS VEGETAIS 

 

 As fibras vegetais são classificadas de acordo com a sua origem e podem ser 

agrupadas em fibras de semente (algodão), fibras de caule (juta, linho, cânhamo), fibras de 

folhas (bananeira, sisal, piaçava, curauá, abacá, henequém), fibras de fruto (coco), e fibras de 
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raiz (zacatão) (Morassi, 1994). As fibras oriundas do caule ou das folhas são chamadas fibras 

duras e são as mais utilizadas como reforço em compósitos. 

 Comparativamente às fibras sintéticas, as fibras vegetais oferecem as seguintes 

vantagens: fonte abundante e de rápida renovação, baixo custo, baixa densidade, altas 

propriedades específicas, são menos abrasivas se comparadas às fibras de vidro, não-tóxicas e 

biodegradáveis (Bledzki et al., 1999). Como desvantagens pode-se citar a baixa temperatura 

de processamento, limitada a aproximadamente 200° C. Outras desvantagens são a falta de 

uniformidade de propriedades, que dependem da origem das fibras, da região do plantio e da 

habilidade manual durante a colheita e a alta absorção de umidade, que pode causar o inchaço 

das fibras. A absorção de umidade pode ser drasticamente reduzida pela modificação química 

das fibras e pela boa adesão na interface fibra/matriz. Na Tabela 3.1 são apresentados dados 

comparativos das propriedades mecânicas e características de fibras vegetais e fibras de 

reforçamento convencionais. 

 

Tabela 3.1 – Propriedades Mecânicas e Características de Fibras Vegetais e Fibras 

Convencionais de Reforçamento (Mohanty et al., 2000). 

Fibra Diâmetro 
(µm) 

Densidade 
(g/cm3) 

Resistência à 
tração (MPa) 

Módulo de 
elasticidade 
(GPa) 

Alongamento 
(%) 

Algodão 16 – 21 1,5 -1,6 287 -597 5,5 – 12,6 7 -8 

Cânhamo --- --- 690 --- 1,6 

Coco 100 – 450 1,15 – 1,45 131 - 175 4 - 13 15 - 40 

Juta 200 1,3 393 - 773 26,5 1,5 -1,8 

Linho --- 1,5 345 - 1035 26,5 2,7 – 3,2 

Rami --- 1,5 400 - 938 61,4 - 128 3,6 – 3,8 

Sisal 50 – 300 1,45 511 - 635 9,4 - 22 3 – 7 

Carbono 7 – 10 1,6 – 1,9 4000 230 - 240 1,4 – 1,8 

Kevlar-49 12 1,48 2800 - 3792 131 2,2 – 2,8 

Vidro - E 8 – 14 2,5 2000 – 3500 70 1,8 – 3,2 

Vidro - S 10 2,5 4590 86 5,7 

 

 As fibras vegetais são tradicionalmente utilizadas para a produção de fios, cordas, 

sacarias, mantas, tapetes, artefatos de decoração, etc (Cruz-Ramos, 1986). Existe um 

crescente interesse em encontrar novas aplicações para este abundante e renovável recurso 
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natural. O novo paradigma de se preservar o meio ambiente e de se utilizar produtos naturais 

vem contribuindo para um maior interesse na utilização de materiais derivados da biomassa. 

Neste sentido, os materiais compósitos com fibras vegetais tem se mostrado como uma boa 

alternativa no campo dos materiais para aplicações de engenharia.  

 

3.3.1 COMPOSIÇÃO QUÍMICA DAS FIBRAS VEGETAIS 

 

Os principais componentes químicos das fibras vegetais são substancias polares, tais 

como a celulose, as hemiceluloses (ou polioses) e a lignina, com menores percentuais de 

outros componentes como pectina, cera e substâncias solúveis em água. A composição 

química varia ligeiramente de acordo com a região de cultivo, tipo de solo e condições 

climáticas. A composição de algumas fibras é apresentada na Tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2 – Composição Química Provável de Algumas Fibras Vegetais (% em peso) 

(Bledzki et al., 1999). 

Fibra Celulose Hemicelulose Lignina Pectina Solúveis 
em água 

Ceras Ângulo 
espiral 

Teor de 
umidade 
(%) 

Algodão 82,7 5,7 --- 5,7 1,0 0,6 --- 10 

Coco 36-43 1,15-0,25 41-45 3-4 --- --- 41-45 --- 

Juta 61-71,5 13,6-20,4 12-13 0,2 1,1 0,5 8,0 12,6 

Linho 64,1 16,7 2,0 0,2 3,9 0,5 10 7,5 

Rami 68,6 13,1 0,6 1,9 5,5 0,3 7,5 8,0 

Sisal 67-78 10-14,2 8-11 10 16,2 2 20 8-10,5 

 

 Cada fibra vegetal é constituída de várias fibras elementares fortemente ligadas entre 

si por um material de cimentação, constituído principalmente de lignina. Esta possui uma 

parede espessa formada por várias microfibrilas que formam espirais ao longo do eixo da 

fibra, tendo um lúmen no centro. Cada fibra elementar é, em essência, um compósito na qual 

as rígidas microfibrilas de celulose estão envolvidas por uma matriz de lignina e 

hemicelulose. A lignina atua como o material de cimentação, unindo as microfibrilas e a 

hemicelulose como interface entre a microfibrila de celulose e a lignina. Baseado na 

estatística de produção de polpa de papel, cerca de 61050×  t/ano de lignina são produzidas 

mundialmente a partir da utilização de lignocelulósicos nestas indústrias (Botaro, 1996). 
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 As fibras diferem em sua composição e na orientação das fibrilas (ângulo espiral). Tais 

características dependem da origem da fibra e são determinantes nas suas propriedades 

mecânicas (Mohanty et al., 2000). Como mostrado na Tabela 3.1, a fibra de coco mostra a 

menor resistência à tração, o que é atribuído ao seu baixo teor de celulose e alto ângulo 

espiral, como pode ser visto na Tabela 3.2. 

 As hemiceluloses são constituídas por diferentes unidades de açúcares sendo solúveis 

em álcalis. Os principais açúcares são as pentoses, hexoses, 6-desoxi-hexoses e os ácidos 

urônicos. O seu grau de polimerização é de 10 a 100 vezes menor que o da celulose e as 

cadeias possuem um considerável grau de ramificação em relação à celulose (Fengel et al., 

1989). 

 A lignina possui uma estrutura complexa com constituintes alifáticos e aromáticos. É 

um material amorfo encontrado nas paredes celulares das plantas, cuja função é conferir 

rigidez à parede celular. 

 A celulose é o componente principal de todas a fibras vegetais, sendo principal 

responsável pela sua resistência mecânica. É constituída de unidades de anidro-D-glicose 

(C6H10O5), que unidas formam uma cadeia molecular. Sua estrutura é mostrada na Figura 3.2. 

A celulose pode ser descrita como um polímero linear com uma estrutura de cadeia uniforme 

(Fengel et al., 1989). Cada unidade de anidro-D-glicose contém três grupos hidroxila )( OH− . 

Estas hidroxilas formam ligações de hidrogênio dentro da molécula (intramolecular) e entre 

moléculas de celulose (intermolecular). A cristalinidade da celulose deve-se principalmente às 

ligações de hidrogênio intermoleculares. Devido às ligações de hidrogênio, as fibras vegetais 

são de natureza hidrófila.  

 

 

 

Figura 3.2 –Estrutura da Celulose 
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3.3.2 A FIBRA DE SISAL 

 

 As primeiras plantações de sisal, Figura 3.3, classificado como Agave Sisalana 

Perrine, foram desenvolvidas pelos Maias, no México, antes da chegada dos europeus. 

Atualmente são conhecidas 57 espécies. A cultura sisaleira começou a ser difundida no Brasil 

a partir de 1920, no estado da Paraíba. A cultura do sisal, uma das fibras mais utilizadas 

mundialmente, é de extrema importância socioeconômica para o Brasil, por ser a única 

economicamente viável na região semi-árida do Nordeste, com cerca de 1 milhão de pessoas 

que dela dependem para sua subsistência (Mattoso et al., 1997). 

 

 
 

 

Figura 3.3 – Foto de uma Plantação de Sisal (EMBRAPA – CNPA, 1997) 

 

 O crescimento da planta depende, entre outros fatores, da disponibilidade de água 

durante um determinado período do ano; a planta estoca água na estação chuvosa e consome 

na estação seca. O trabalho no campo se concentra basicamente no corte das folhas, 

desfibramento, lavagem/secagem e batimento das fibras. A produção destina-se, em geral, à 

exportação como matéria prima. 

 As fibras de sisal classificam-se no grupo de fibras chamadas “estruturais”, cuja 

função é dar sustentação e rigidez às folhas. São extraídas das folhas por um processo que 

utiliza uma desfibradeira. Cada folha de sisal contém em média 4% em peso de fibras. Dos 
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96% restantes, 81% é líquido (suco) e 15% são os resíduos de desfibragem e podem ser 

classificados como adubo orgânico e ração animal (Mattoso et al., 1997). 

 Cada fibra de sisal é constituída por uma centena de fibras elementares ligadas entre 

si. Estas fibras possuem um alto teor de celulose, excelentes propriedades de resistência à 

ruptura e alongamento e boa resistência à ação da água salgada.  

 A planta de sisal produz aproximadamente 200 a 250 folhas antes de florescer e cada 

folha contém entre 700 e 1400 fibras. As fibras de sisal dispõem-se longitudinalmente ao 

longo do comprimento da folha e de forma praticamente regular, com comprimentos que 

variam de 45 a 120cm. Compreendem três tipos: fibras mecânicas, fibras de fita e fibras de 

xilemas. As fibras mecânicas estão presentes em maior número e dificilmente se dividem 

durante os processos de manufatura, o que lhes confere maior importância comercial. 

 O sisal é uma fibra leve, atóxica, que apresenta alto módulo e resistência específica e 

custa aproximadamente dez vezes menos que a fibra de vidro. Entre outras vantagens do sisal, 

podemos apontar a facilidade de modificação superficial, característica das fibras vegetais, 

sua abundância no Brasil e facilidade de cultivo. A micro-estrutura helicoidal oca do sisal é 

responsável por um mecanismo de falha diferenciado de outras fibras vegetais, sendo que os 

compósitos reforçados por sisal apresentam trabalho de fratura similar ao de compósitos de 

polietileno de altíssimo peso molecular reforçado por fibras de vidro. 

 

3.4 POLIESTIRENO (PS) 

 

 Conhecidas desde 1845, as resinas de poliestireno tiveram grande importância 

industrial no início da segunda guerra mundial (1939), graças aos estudos realizados por Ostro 

Mislensky e Staudinger, na Alemanha. Nos anos 90 foi um dos termoplásticos mais 

consumidos, devido ao baixo custo, menor peso e boas propriedades elétricas (como baixa 

condutibilidade elétrica), transparência, alto brilho e boa resistência a alguns ácidos fortes. 

 O PS é um polímero vinílico, sendo, portanto, uma cadeia hidrocarbônica com um 

grupo fenila unido a um dos carbonos do grupo vinila, produzido a partir do monômero 

estireno através da polimerização via radicais livres e sua fórmula estrutural está representada 

na figura 3.4. 
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Figura 3.4 - Fórmula Estrutural do Poliestireno (PS) 

 

 O estireno é um hidrocarboneto líquido com ponto de ebulição de 145ºC e ponto de 

solidificação de -30,6ºC. Sua produção pode vir da desidrogenação do etil benzeno, que é 

obtido a partir da alquilação do etileno e do benzeno, provenientes do petróleo e da hulha, 

respectivamente, na presença de um catalizador, como por exemplo o cloreto de alumínio.  

 A polimerização vinílica do monômero estireno é ativada por um indicador, por 

exemplo, o peróxido de benzoíla ou o 2,2’-azo-bis-isobutirilnitrila (AIBN). Estes agem no 

monômero rompendo a ligação dupla, promovendo a reação de polimerização segundo o 

esquema apresentado na Figura 3.5. 

 

 

Figura 3.5 – Equação de Polimerização do Estireno 

 

 Na polimerização por radicais livres se forma o poliestireno atático, tipo de 

configuração onde o grupo fenila está disposto espacialmente ao acaso ao longo da cadeia 

polimérica, sendo um polímero termoplástico amorfo. O poliestireno ainda pode ser obtido 

nas configurações isotática e sindiotática, nas quais o grupo fenila está disposto de maneira 

ordenada para um mesmo lado ou de maneira alternada em um plano ao longo da cadeia 

polimérica. O poliestireno sindiotático passou a ser produzido comercialmente por 

polimerização via catálise metalocênica e possui estrutura cristalina que funde a 270ºC. A 

Figura 3.6 mostra uma representação estrutural da estereorregularidade do PS. 
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Figura 3.6 - Representação Estrutural da Estereorregularidade do PS 

 

 As principais características do poliestireno são: alta temperatura de transição vítrea, 

transparência, facilidade de processamento, estabilidade térmica, alto módulo de elasticidade, 

excelentes propriedades elétricas e baixo custo. Polímeros estruturais amorfos são indicados 

para uso em temperaturas bem abaixo de sua temperatura de transição vítrea (Tg). 

 O PS possui um bom escoamento sob condições de moldagem por injeção, o que o 

torna um polímero ideal para esta técnica. Como existem várias grades ou tipos de PS, este 

pode ser processado por vários métodos de transformação industrial como: co-extrusão, 

termoformagem, extrusão-termoformagem para fabricação de embalagens de alimentos e 

extrusão de chapas. 

 Devido às suas propriedades especiais, o PS pode ser utilizado numa vasta gama de 

aplicações, e comercialmente é vendido em três formas ou tipos: cristal ou Standard, 

poliestireno de alto impacto (HIPS) e poliestireno expandido (EPS) (BNDES, 2004). 

 

3.4.1- POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) 

 

 Um dos polímeros com maior e constante crescimento no mercado tem sido o 

poliestireno expandido (EPS)1, cujas aplicações estendem-se por diversas áreas como: 

embalagens para equipamentos eletro-eletrônicos, utilidades domésticas como conservadoras 

térmicas, isolantes acústicos e térmicos, bandejas para acondicionamento de alimentos, entre 

outras. Um mercado onde a aplicação do EPS sofreu grande crescimento nos últimos anos é a 

construção civil, sendo utilizado como isolante acústico e térmico, como blocos para 
                                                 
1 Após a transformação o EPS é mais conhecido como ISOPOR, marca registrada pela BASF no Brasil. 
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confecção de pisos e lajes e, até mesmo, podendo ser construídas paredes inteiriças de EPS, 

que recebem posterior acabamento com cimento. A Figura 3.7 mostra um exemplo de 

aplicação de EPS na construção civil. 

 

 

 

Figura 3.7 - Exemplo de Laje Mista: Lajota Cerâmica + EPS 

 

 A matéria prima do EPS é o poliestireno (PS) expansível, um polímero do estireno, 

que contém um agente expansor. É obtido através do petróleo por meio de diversas 

transformações químicas.  

 O EPS consiste em um polímero obtido pela polimerização em cadeias via radicais 

livres, do estireno. Esta polimerização é conduzida normalmente em suspensão, obtendo-se 

partículas esféricas com uma ampla faixa de tamanhos (geralmente entre 0,1 e 3,0mm), como 

mostra a Figura 3.8. 

 

Figura 3.8 - Partículas Esféricas de EPS (ACEPE, 2004) 
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 Para que obtenha a característica de expansibilidade, deve-se incorporar um agente de 

expansão à matriz polimérica, que se caracteriza por uma substância capaz de vaporizar e 

expandir termicamente no interior do polímero, fazendo com que o mesmo tenha seu volume 

específico aumentado muitas vezes. 

 O processo de transformação do poliestireno expandido pode ser realizado de diversas 

maneiras, as mais comuns são: extrusão direta, formando o chamado poliestireno levemente 

expandido e expansão em moldes, formando o EPS realmente, que tem maior aplicação. 

 Na extrusão direta o agente de expansão é misturado ao polímero em uma extrusora, 

sob pressão. O agente vaporiza-se com a redução da pressão após a saída da extrusora, da 

massa polimérica fundida, formando uma estrutura celular na matriz polimérica. 

 A expansão em moldes é conseguida com o aquecimento das partículas de EPS acima 

da Tg (temperatura de transição vítrea). Com isso o agente de expansão, que é incorporado ao 

polímero durante o processo de síntese, vaporiza-se no interior da massa altamente viscosa de 

polímero, formando também uma estrutura celular após o resfriamento. 

 O processo de expansão em moldes é realizado em duas etapas. Na primeira as 

partículas são pré-expandidas com vapor ou ar quente em sistemas não confinados, como 

mostra a Figura 3.9. Em seguida são transferidas para silos onde permanecem em maturação 

para equalização entre a pressão externa e a interna, que sofreu redução após o resfriamento 

do material. 

 

Figura 3.9 – Pré-expansão do PS (ACEPE, 2004) 
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 A redução na pressão interna cria um vácuo que deve ser compensado pela difusão de 

ar para dentro das perolas pré-expandidas. A segunda etapa de expansão, chamada de 

moldagem, ocorre após a maturação, quando o material pré-expandido é carregado em um 

molde vazado onde recebe novo aquecimento com vapor ou ar quente, sendo que as partículas 

expandem-se e soldam-se umas às outras, formando uma peça. A Figura 3.10 ilustra o 

processo de transformação do EPS por expansão em moldes. 

 

 

Figura 3.10 - Processo de Transformação do EPS por Expansão em Moldes  

(BASF, 2005). 

 

 Os agentes de expansão, também conhecidos como agentes de formação de espumas, 

são substâncias capazes de vaporizar ou liberar gases no interior de uma matriz polimérica 

aquecida acima da sua Tg (temperatura de transição vítrea). Estes são normalmente 

classificadas em agentes de expansão química ou física. 

 Os agentes de expansão química liberam gases como resultado de sua composição 

térmica ou reações com outros componentes da mistura polimérica. Alguns exemplos são sais 

inorgânicos como carbonato de amônio ou de metal alcalino e compostos orgânicos como 

azo-e diazo-compostos. 
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 Os agentes de expansão física, por sua vez, produzem vapor como resultado da 

mudança de estado (evaporação) com a elevação da temperatura ou diminuição da pressão. 

 No passado utilizaram CFC’s (cloro/flúor/carbonos) como agentes de expansão, porém 

provou-se que estes compostos atacam a camada de ozônio na estratosfera, responsável pela 

proteção da superfície terrestre contra o excesso de raios ultravioleta, vindos do sol e nocivos 

aos seres vivos. 

 Atualmente o agente de expansão mais comum para o EPS comercial é uma mistura de 

isômeros de pentano (n- e iso-pentano), que possui um ponto de ebulição entre 28 e 36° C. O 

pentano, solúvel na matriz de PS, age como plastificante e redutor da Tg, facilitando a 

expansão. 

 Dentre as muitas vantagens e características verificadas no EPS, destacam-se as 

seguintes: 

• Baixa condutibilidade térmica: A estrutura de células fechadas, cheias de ar, 

dificulta a passagem do calor, o que confere ao EPS um excelente poder isolante. 

• Exposição a temperaturas extremas: O EPS não tem limite na exposição a baixas 

temperaturas; a temperatura mínima de utilização corresponde à da liquefação dos 

gases componentes do ar contido nas células. No entanto, como todos os plásticos, o 

EPS tem um limite superior de exposição à temperatura. A temperatura máxima do 

EPS poderá ultrapassar os 100°C em exposições muito curtas, baixando para 80-85°C 

em situações de exposição prolongada com a aplicação de cargas elevadas. 

• Baixo peso específico: Entre 9kg/m3 a 40kg/m3. 

• Resistência mecânica: Possui alta resistência à compressão que normalmente varia de 

7000kgf/m2 até 14000kgf/m2. 

• Baixa absorção de água: O EPS não é higroscópico. Mesmo quando imerso em água 

ele absorve apenas pequenas quantidades de água. Tal propriedade garante que o EPS 

mantenha suas características térmicas e mecânicas mesmo sob a ação da umidade. O 

EPS não apresenta ascensão capilar. 

• Difusão do vapor de água: O EPS é permeável ao vapor de água.  

• Resistente ao envelhecimento: Todas as propriedades do EPS mantêm-se inalteradas 

ao longo da vida do material. Estima-se, na natureza, que o EPS tenha vida útil de 150 

a 200 anos. 

• Resistente Quimicamente: O EPS é compatível com a maioria dos materiais 

correntemente utilizados na construção civil, tais como cimento, gesso, cal e água. 
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• Comportamento microbiológico: O EPS não apodrece nem embola, não é solúvel 

em água e nem libera substâncias para o ambiente. O EPS é totalmente inócuo, 

portanto não constitui substrato ou alimento para o desenvolvimento de animais ou 

microorganismos. 

A Tabela 3.3 apresenta a compatibilidade do EPS com outros materiais: 

 

Tabela 3.3 – Compatibilidade do EPS com Outros Materiais (ACEPE, 2004)  

 

Substâncias Compatibilidade 

Água, água do mar, soluções e sais + 

Material de construção correntes (cal, cimento, gesso) + 

Soluções alcalinas + 

Soluções ácidas fracas + 

Ácido clorídrico 35% + 

Ácido nítrico 50% + 

Ácido sulfúrico 95% - 

Sais, adubos + 

Betumes, produtos betuminosos diluídos com água + 

Produtos betuminosos com solventes - 

Produtos asfálticos - 

Gasóleo, gasolina, fuel - 

Álcool +/- 

Solventes orgânicos - 

Hidratos de carbonos alifáticos  - 

 

O EPS é composto de 98% de ar e 2% de matéria-prima (em massa), que desde a sua 

criação, tem sido amplamente aplicada de diversas formas como embalagens industriais (tanto 

para a conservação de produtos alimentícios como para proteção de equipamentos), artigos de 

consumo, isolante térmico, aplicação em processos de fundição de blocos de motores na 

indústria automobilística, materiais para a construção civil (formas para concreto, isolamento 

térmico de lajes, drenagem em muro de arrimo, forros isolantes e decorativos, isolamento 

térmico de telhados, concreto leve, entre outros) (ABRAPEX, 2004). 
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3.4.2-  CARACTERÍSTICAS DE MERCADO DO POLIESTIRENO 

 

 Nos anos de 1997 e 2002 o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 

BNDES, publicou relatórios agregando uma série de informações sobre a situação do mercado 

de estireno e poliestireno, situando-os em nível nacional e mundial. A Associação Brasileira 

do Poliestireno Expandido, ABRAPEX, também veicula dados sobre a situação do 

poliestireno expansível no mercado. As informações a seguir são provenientes destas 

referências. 

 Preferencialmente um estudo de mercado de poliestireno deveria abordar 

separadamente o poliestireno de uso geral/poliestireno de alto impacto (PS/HIPS) e o 

poliestireno expansível (EPS), uma vez que suas características de mercado são bastante 

distintas. Porém, os dados disponíveis referem-se em grande parte ao conjunto destes. Existe 

apenas o esforço da ABIQUIM, Associação Brasileira da Indústria Química, que a partir de 

1993, passou a explicitar separadamente os dois tipos de poliestirenos nos seus anuários 

estatísticos para o mercado brasileiro. 

 Com a finalidade de informar a situação da oferta e da demanda de poliestireno, tanto 

a nível mundial quanto nacional, torna-se interessante avaliar as flutuações na sua principal 

matéria-prima, o estireno. Este é utilizado na fabricação de uma série de produtos e a 

distribuição de seu uso por produto encontra-se ilustrado na Figura 3.11. 

74%
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4% 3% 3%

PS - Poliestireno

SBR - Borracha Estireno Butadieno

Resina Poliester Insaturada

ABS/SAN - Acrionitrila Butadieno Estireno/ Acrionitrila Estireno

SB Latex - Latex Estireno Butadieno

Outros

 

Figura 3.11 – Distribuição do Consumo de Estireno por Produto 

na América Latina – 2001 (BNDES, 2004). 
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 Pode-se notar que a produção de poliestireno é responsável por grande parte do 

consumo de estireno disponível no mercado. 

 A Figura 3.12 ilustra o comportamento do mercado mundial do poliestireno nas 

décadas de 1980 e 1990, onde pode-se constatar que o consumo mundial dobrou neste 

período, correspondendo a uma taxa média de crescimento anual de 4,5%. 

 

Figura 3.12 – Evolução da Demanda Mundial e da Taxa de Crescimento Anual 

de Poliestireno (1980 – 1996). (BNDES, 2004). 

 

 No mercado brasileiro, assim como no mundial, o consumo aparente de poliestireno 

aparece na quinta colocação entre os termoplásticos. Em 1995 o perfil do mercado 

consumidor de poliestireno no Brasil seguia muito próximo do mercado na América Latina, o 

qual encontra-se descrito na Figura 3.13, tanto para o EPS, quanto para o PS cristal. 

A Figura 3.14 apresenta o consumo de EPS dividido em setores no Brasil para o ano 

de 2001. Comparativamente pode-se constatar que houve um aumento significativo no 

consumo de EPS, em relação ao ano de 1995, nos setores da construção civil e embalagens. O 

desenvolvimento tecnológico na construção civil aliado ao crescimento populacional nas 

zonas urbanas, demandando mais construções em menor tempo e o aumento do consumo de 

produtos alimentícios congelados ou pré-preparados provavelmente devem ter sido os 

principais fatores que contribuíram para esta mudança. 

 Diante do exposto acima, fica claro que a tendência para o mercado de poliestireno é 

de crescimento, o que motiva o estudo e desenvolvimento de tecnologias e processos para sua 

reciclagem e reutilização para melhor aproveitar os recursos naturais e diminuir os impactos 

ambientais. 
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PS Cristal/ HIPS

Outros 42%

Embalagens e 

Descartáveis 

37%

Eletrodomésticos 

5%

Refrigeração 

16%

 

(a) 

PS expansível - EPS

Construção 

Civil

31%

Outros

36%

Embalagens e 

Descartáveis

33%

 

(b) 

Figura 3.13 – Consumo de Poliestireno na Argentina, Brasil e Chile em 1995. 

(a) PS cristal – HIPS e (b) PS Expansível – EPS (BNDES, 2004). 

Poliestireno Expansível - EPS

Embalagens 42%

Utilidades 

Domésticas 10% Outros 2%
Construção Civil 

46%

 

Figura 3.14 – Distribuição Setorial de Consumo de EPS no Brasil – 2001 

(BNDES, 2004). 
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3.4.3-  RECICLAGEM DE POLÍMEROS 

 

 Reciclagem é um processo, através do qual, qualquer produto ou material que tenha 

servido para os propósitos a que se destinava e que tenha sido separado do lixo é re-

introduzido no processo produtivo, sendo transformado em um produto igual ou semelhante 

ao anterior, ou ainda assumindo características distintas das iniciais (Calderoni, 2003). 

 A crescente conscientização ecológica da população nas últimas décadas tem 

motivado os governantes e empresários a investir em prol da recuperação do meio ambiente, 

atraindo assim a atenção dos profissionais para a área.  

 A evolução tecnológica aliada à conscientização tem direcionado a comunidade 

científica para o desenvolvimento de processos e métodos como a otimização da quantidade 

de matéria-prima utilizada no produto, recuperação e reciclagem de resíduos, 

reaproveitamento de materiais descartados para a confecção de novos materiais, entre outros. 

Os polímeros em geral têm atraído a atenção por serem materiais descartáveis e de grande 

emprego, principalmente nas indústrias de embalagens, caracterizando-se assim como um dos 

maiores poluidores. Para a codificação dos principais polímeros é utilizado um símbolo que 

designa o processo de reciclagem e ao centro deste está um número, que corresponde ao 

polímero ou o principal polímero pelo qual o material é composto. A figura 3.15 mostra a 

codificação junto com a sigla do polímero correspondente. 

 

 

Figura 3.15 – Codificação dos Principais Polímeros (NBR 13230, ABNT 1994) 

 

• 1- PET (polietileno tereftalato): utilizado em garrafas descartáveis de refrigerantes, 

retornáveis e fibras sintéticas. 
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• 2- PEAD (polietileno de alta densidade): utilizado na confecção de engradados para 

bebidas, baldes, garrafas para álcool, garrafas para produtos químicos domésticos, 

tambores, tubos para líquidos e gás, tanques de combustível e filmes. 

• 3- PVC (policloreto de vinila): utilizado em tubos e conexões para água, 

encapamentos de cabos elétricos, garrafas de água mineral e para detergentes líquidos, 

lonas, calçados, esquadrias e revestimentos, equipamentos médico-cirúrgicos. 

• 4- PEBD (polietileno de baixa densidade): utilizado nas embalagens de alimentos, 

sacos industriais, sacos para lixo, lonas agrícolas e filmes. 

• 5- PP (polipropileno) utilizado para embalagens para massas e biscoitos, potes para 

margarina, seringas descartáveis, equipamentos médico-cirúrgicos, fibras e fios 

têxteis, utilidades domésticas e auto peças. 

• 6- PS (poliestireno): utilizado na fabricação de aparelhos de som e TV, copos 

descartáveis para água e café, embalagens alimentícias, revestimento interno de 

geladeira. 

• 7- outros: resinas plásticas não indicadas anteriormente, produtos co-extrusados. 

 Segundo o Instituto do PVC (2003), no ano de 2000 o Brasil gerava em torno de 

570.000 ton/ano de resíduos plásticos, o que significa dentro de todos os rejeitos gerados 

anualmente, algo próximo a 6% em massa, conforme pode ser observado na Figura 3.16.  

Vidro 3% Outros 5%

Material Orgânico 

52%

Polímeros 6%

Metal 6%

Papel e Papelão 

28%

 

Figura 3.16 – Constituição Ponderal dos Resíduos Anuais do Brasil em 2000. 

(Instituto do PVC, 2003). 

 

 Apesar da fração mássica deste resíduo encontrar-se em quantidades relativamente 

baixas, os polímeros ocupam até 20% do volume total dos rejeitos municipais, e desta forma 

obrigam a administração municipal adquirir áreas cada vez maiores para a sua disposição 
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final. Isto tende a gerar uma maior poluição visual e aumentar os custos, tanto para o 

transporte quanto para o armazenamento apropriado. Quando os polímeros são depositados 

em aterros os problemas aumentam, pois os rejeitos poliméricos dificultam a compactação do 

aterro e prejudicam a degradação dos materiais orgânicos presentes, devido à presença de 

camadas impermeáveis. Outro fator importante é a queima indiscriminada dos polímeros, que 

em contato com o meio ambiente leva a formação de substancias tóxicas, tais como o ácido 

clorídrico e dioxinas, no caso do poli(cloreto de vinila) (Calderoni, 2003). Sem falar no 

processo lento de degradação dos polímeros, que faz com que estes permaneçam muito tempo 

nos lixões e aterros, agravando ainda mais a situação.  

Resumindo, os resíduos de polímeros são responsáveis pelos seguintes problemas: 

• Aumento no tamanho dos lixões e aterros; 

• Má compactação dos aterros; 

• Interferência na degradação da matéria orgânica; 

• Formação de substâncias tóxicas; 

• Poluição visual. 

 

A Tabela 3.4 mostra a relação percentual para destinação final dada a resíduos sólidos 

em diversos países, entre eles o Brasil. 
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Tabela 3.4 – Distribuição Percentual da Destinação Final de Resíduos Sólidos  

(Brollo e Silva, 2001). 

País Incineração 

(%) 

Disposição em Aterros 

(%) 

Usinas de 

Compostagem 

(%) 

Reciclagem 

(%) 

Dinamarca 

Holanda 

Alemanha 

França 

Itália 

Reino Unido 

Noruega 

Suécia 

Suíça 

Áustria 

Estados Unidos 

Japão 

 

Brasil 

48 

35 

34 

42 

16 

8 

22 

47 

59 

11 

16 

75 

 

0,1 

29 

45 

46 

45 

74 

90 

67 

34 

12 

65 

67 

20 

76 - lixões a céu aberto 

13 – aterros controlados 

10 – aterros sanitários 

4 

5 

2 

10 

7 

- 

4 

3 

7 

18 

2 

5 

 

0,9 

19 

15 

16 

9 

3 

2 

7 

16 

22 

6 

15 

* 

 

? 

* antes da incineração os materiais são reciclados. 

 Claramente se vê a tendência existente no Brasil em depositar seus rejeitos tanto em 

lixões a céu aberto quanto em aterros. Países como Suíça, Suécia e Japão mostram uma 

tendência cada vez mais evidente a escassez de solo para construção de aterros, devido sua 

pequena extensão territorial. No Brasil os grandes centros urbanos já estão apresentando tal 

comportamento, onde a solução momentânea tem sido levar seu lixo para centros menores, o 

que não resolve o problema, apenas o desloca. A saída encontrada por alguns destes pequenos 

países tem sido a incineração, que apenas reduz o tamanho do problema sólido, podendo gerar 

problemas ainda maiores com liberação de gases pela queima dos rejeitos. 

Alguns países europeus, junto aos Estados Unidos, são os que apresentam os maiores 

índices de reciclagem. Isto mostra que estes países já têm consciência da necessidade do 

gerenciamento de resíduos sólidos compatível com a preservação ambiental, visando o 

desenvolvimento sustentável. 
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4 PARTE EXPERIMENTAL 

 

 Este capítulo contém as características dos materiais estudados e os ensaios realizados, 

juntamente com os respectivos procedimentos e os equipamentos utilizados na execução dos 

mesmos.  

 

4.1. SOLO 

 

 O solo utilizado nesta pesquisa é um solo laterítico. A escolha deste tipo de solo se 

justifica por sua ocorrência em grande parte do Brasil, bem como pelas propriedades deste 

tipo de material aplicadas às obras de engenharia, já descritas no capítulo 2. Para realização 

desta pesquisa foram coletadas amostras deformadas do horizonte B de uma jazida situada às 

margens da rodovia MG 129 - Km130, no município de Antônio Pereira, MG, tomando-se o 

cuidado de evitar sua contaminação por matéria orgânica. A jazida escolhida apresenta um 

corte de aproximadamente 2,5m de altura, com perfil com horizonte B latossólico, mostrado a 

Figura 4.1. 

 

 

 

Figura 4.1 – Perfil de Latossolo Vermelho da Região de Antônio Pereira – MG 
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4.2  CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO SOLO  

 
 A fim de caracterizar o solo natural foram realizados ensaios de granulometria, 

densidade real dos grãos e Limites de Atterberg. Todos os ensaios de caracterização foram 

realizados no Laboratório de Geotecnia da UFOP e seguiram as metodologias preconizadas 

nas normas da ABNT.  

 

4.2.1 ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 

 

A análise granulométrica de um material é fundamental para a realização de qualquer 

trabalho de engenharia. Isto porque o tamanho e a distribuição das partículas condiciona um 

grande número de propriedades geotécnicas, como por exemplo, permeabilidade, 

propriedades de compactação, arranjo das partículas, entre outras. 

A análise granulométrica consiste em geral de duas fases: peneiramento e 

sedimentação. O peso de material que passa em cada peneira, referido ao peso seco total da 

amostra, é considerado como porcentagem que passa e representada graficamente em função 

da abertura da peneira em escala logarítmica. A abertura nominal da peneira é considerada 

como o diâmetro das partículas.  

Quando se deseja conhecer a distribuição da porção mais fina dos solos, emprega-se a 

técnica da sedimentação, que se baseia na Lei de Stokes, segundo a qual a velocidade de 

queda das partículas esféricas num meio viscoso é proporcional ao quadrado do diâmetro da 

esfera. Medindo-se a densidade de uma suspensão de solo em água, no decorrer do tempo, 

calcula-se a porcentagem de partículas que ainda não sedimentaram, porcentagem esta, que é 

associada ao tamanho de partículas com base na Lei de Stokes. Com estes dados a curva 

granulométrica é completada. 

Para o solo analisado, foi realizada a análise granulométrica por peneiramento e 

sedimentação com o uso do defloculante hexa-metafosfato de sódio. A preparação das 

amostras e execução dos ensaios de peneiramento e sedimentação obedeceu às normas NBR 

6457(1986) e NBR 7181 (ABNT,1984). A curva granulométrica do material, com uso de 

defloculante, está representada na Figura 4.2. 
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Figura 4.2 – Curva Granulométrica do Solo Natural 

 

4.2.2 MASSA ESPECÍFICA DOS SÓLIDOS ( )sρ  

 

 A massa específica dos sólidos representa a média da massa específica dos 

constituintes que compõem a fase sólida do solo, incluindo minerais, compostos orgânicos, 

sais precipitados e materiais não cristalinos. A massa específica dos sólidos foi determinada 

segundo o procedimento descrito na norma NBR 6508 (ABNT,1984). A Tabela 4.1 apresenta 

os resultados do valor da massa específica dos grãos para o solo da jazida de Antônio Pereira. 

 

Tabela 4.1 – Massa Específica dos Grãos do Solo de Antônio Pereira  

Amostra ρρρρs (g/cm
3) 

SN (D < # 2,0 mm) 2,67 (g/cm3) 

SN (D < # 4,8 mm) 3,05 (g/cm3) 
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4.2.3 LIMITES DE ATTERBERG 

 

Os limites de Atterberg fornecem indicativos dos solos quanto as suas características de 

plasticidade, permeabilidade e resistência. 

O limite de liquidez (LL) do solo natural foi determinado de acordo com a norma NBR 

6459 (ABNT,1984) e o limite de plasticidade (LP) com o procedimento descrito na NBR 

7180 (ABNT,1984). A Tabela 4.2 apresenta os resultados dos limites de Atterberg e massa 

específica dos grãos.  

 

Tabela 4.2 – Índices de Consistência do Solo da Jazida de Antônio Pereira 

Amostra LL (%) LP (%) IP (%) 

SN 30,4 18,5 11,6 

 

 Pelos resultados obtidos através dos ensaios de caracterização, o solo da jazida 

localizada no município de Antônio Pereira (Solo Natural - SN) pode ser considerado como 

argiloso de baixa plasticidade (LL=30,4% e IP=11,6%), com cerca de 78 % das partículas 

passando na peneira 200 (<0,074mm). O material pode ser classificado com CL no Sistema 

Unificado. 

 

4.3 FIBRAS 

 

 As fibras naturais utilizadas foram fibras de sisal. Estas fibras foram adquiridas no 

município de Cachoeira do Brumado, MG, na forma de fios, como mostra Figura 4.3. Para 

realização dos ensaios as fibras com diâmetro médio de 150µm foram cortadas com 

guilhotina (do tipo empregado para corte de papel), em comprimentos de 10, 15, 20 e 25mm. 

Estes comprimentos foram escolhidos com base em dados da literatura. A maioria das 

pesquisas de inserção de fibras sintéticas em solos evidenciaram a eficiência destas 

associações utilizando comprimentos nessa ordem de grandeza (Silva, 1995; Consoli et al. 

1997, 1998 e 1999; Donato, 2003). 
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Figura 4.3 – Fibras de Sisal na Forma de Fios 

 

4.4 CARACTERIZAÇÃO DAS FIBRAS 

 

Igualmente aos procedimentos de caracterização realizados para o solo, foi necessária 

a adoção de metodologias que pudessem caracterizar a fibra natural de sisal. Os ensaios de 

caracterização das fibras de sisal foram realizados no Laboratório de Química Analítica do 

Departamento de Química (ICEB-UFOP). 

 

4.4.1 TEOR DE UMIDADE 

 
A determinação do teor de umidade das fibras foi realizada de acordo com a norma 

NBR 9656 (ABNT,1986). As amostras, em triplicata, foram deixadas em equilíbrio com a 

umidade e a temperatura ambientes por um dia, em sistema aberto. Em seguida, em três pesa-

filtros previamente tarados adicionou-se 1,0g de fibra levando-se a estufa a 105ºC por 

aproximadamente 4 horas. Os pesa-filtros foram colocados num dessecador com sílica por 

aproximadamente 45 minutos. Este processo foi repetido até se obter massa constante. A 

porcentagem de umidade foi determinada pela equação 4.1. 

 

% Umidade 100
1

21 ×






 −
=

m

mm
      (4.1) 

Onde: 

m1 = massa de amostra úmida, em gramas 

m2 = massa de amostra seca, em gramas 
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4.4.2 TEOR DE CINZAS 

 

O ensaio para determinação do teor de cinzas foi realizado utilizando um cadinho 

previamente tarado, onde adicionou-se cerca de 1,0g de fibras de sisal com teor de umidade 

conhecido. Aqueceu-se em um bico de Bunsen até ocorrer combustão do sisal. Posteriormente 

levou-se a mufla a 600ºC por 3 horas. O material foi resfriado num dessecador e o teor de 

cinzas foi determinado pela equação 4.2. 

 

%Cinzas 100
2

1 ×







=

m

m
       (4.2) 

 

Onde: 

m1  = massa de cinzas, em gramas 

m2 = massa de amostra seca, em gramas 

 

A Tabela 4.3 apresenta os valores do teor de umidade e o teor de cinzas das fibras de 

sisal. 

 

Tabela 4.3 – Teor de Umidade e Teor de Cinzas das Fibras de Sisal 

 

 

 

 

O valor médio dos teores de umidade e de cinzas encontrados está próximo dos 

encontrados na literatura. (Bledzki et al. e Silva, 2003). 

 

4.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DAS FIBRAS 

 

Para diminuir a higroscopicidade das fibras de sisal e aumentar sua durabilidade, foi 

realizado um tratamento superficial com solução de EPS reciclado, visando sua aplicabilidade 

como elemento inibidor do processo de absorção de água.  

Amostra Umidade (%) Teor de Cinzas (%) 

Sisal Natural – S 8,5 2,38 
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A Tabela 4.4 mostra os resultados dos testes de solubilidade do EPS realizados por 

Amianti (2005). A Figura 4.4 apresenta a análise visual do resultado para os quatro testes 

realizados com diferentes concentrações de solventes. 

Para a solubilização do EPS, adotou-se a solução contendo 70% de acetona 

((CH3)2CO) e 30% de ciclohexano(CH2(CH2)4CH2 ), proposta por Amianti (2005), que 

analisou a solubilidade do EPS através de quatro testes visuais. 

 

Tabela 4.4 – Teste de Solubilidade do EPS (Amianti, 2005). 

 

 

 

Figura 4.4 – Teste de Solubilidade para 10% de EPS. Da Esquerda para a Direita, os 

Resultados Visuais da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Diluições (Amianti, 2005). 

 

A escolha desta concentração se deu por dois fatores: 

• Apresentar boa solubilidade do EPS, boa transparência e nenhuma formação de 

precipitado; 

• Conter menor volume de ciclohexano (uma vez que a acetona é um solvente de uso 

comercial e tem preço inferior ao ciclohexano). 

Acetona (% volume) Cicloexano (% volume)

1º 10 90 10 Solução com precipitado de EPS

2º 10 80 20 Solução turva

3º 10 70 30 Solução transparente

4º 10 60 40 Solução transparente

EPS (%) (m/v)
Solventes

Análise do ResultadoTeste
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Assim, neste trabalho, as fibras de sisal foram modificadas superficialmente pela 

imersão nesta solução de EPS por 24 horas e secagem ao ar por 12 horas. A Figura 4.5 mostra 

as fibras imersas em solução. A solubilização do EPS e o tratamento polimérico das fibras 

foram realizados no Laboratório de Materiais Poliméricos do Departamento de Química 

(ICEB-UFOP). 

 

 

 

Figura 4.5 – Fibras de Sisal Imersas em Solução de EPS. 

 

4.6 CARACTERIZAÇÃO DO TRATAMENTO POLIMÉRICO DAS FIBRAS 

 

4.6.1 CARACTERIZAÇÃO DO POLÍMERO POR ESPECTROSCOPIA NA 

REGIÃO DO INFRAVERMELHO (FTIR). 

 

A fim de se verificar a pureza do material, a ser utilizado na impregnação das fibras de 

sisal, foi realizada a caracterização do EPS reciclado através das Análises de Espectroscopia 

na Região do Infravermelho (FTIR), no Laboratório de Química Analítica do Departamento 

de Química (ICEB-UFOP). 

A espectroscopia na região do infravermelho implica na análise dos movimentos de 

rotação e de vibração dos átomos em uma molécula quando submetido à radiação na região do 

infravermelho do espectro eletromagnético. O comprimento de onda dos feixes de absorção 

infravermelha é típico de específicos enlaces químicos, e a maior utilidade da espectroscopia 

infravermelha encontra-se na identificação de moléculas orgânicas e organometálicas. 
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O espectro de FTIR para o EPS foi obtido a partir da dissolução de um pequeno cubo 

de EPS (1,0cm de aresta) em cerca de 10ml de tetraidrofurano (THF). Após rápida dissolução 

do EPS, uma gota de solução foi espalhada sobre uma pastilha de KBr, sendo o solvente 

evaporado. O espectro foi obtido para a região de 500 cm-1 a 4000cm-1. A Figura 4.6 mostra o 

espectro de FTIR obtido para o EPS. Bandas típicas de estiramento C-H e C-C aromáticos e 

alifáticos do poliestireno são bastante visíveis na região de 3050 cm-1 a 2850cm-1. Outras 

bandas a destacar incluem as vibrações do esqueleto aromático em torno de 1801 cm-1 a 

1945cm-1, os harmônicos característicos de estruturas aromáticas presentes de 2000 cm-1 a 

1650cm-1 e a banda extremamente aguda de deformação angular fora do plano das ligações C-

C do anel aromático (700cm-1). 

Figura 4.6 - Espectro de FTIR para a Amostra de EPS. 

 

4.6.2 ANÁLISE DE MASSA MOLAR DO POLÍMERO POR CROMATOGRAFIA 

LÍQUIDA (GPC) 

 
 Para a determinação da massa molar do polímero, foi feito o ensaio de cromatografia 

líquida por exclusão de tamanho (GPC), realizado no Laboratório de cromatografia da USP 

São Carlos. A massa molar afeta todas as propriedades de um polímero, tais como: 

viscosidade, propriedades óticas e mecânicas.  

 A concentração da amostra de poliestireno (PS) foi de 10mg em 10ml de THF (fase 

móvel). As colunas utilizadas foram: pré-col.Plgel + Plgel 500A + 103A + 104A, tendo como 
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limite de exclusão: Mw = 100 até aproximadamente 700.000 (PS) e como enchimento: 

copolímero de Poliestireno Divinilbenzeno. (10µ). Utilizou-se efluente THF / grau HPLC – 

Tedia, fluxo 1,0 ml/min e pressão de 64 a 65 Kgf/cm2 à temperatura de 35oC. 

O equipamento utilizado foi o Cromatógrafo Líquido HP-SEC, Marca: Shimadzu, e os 

dados tratados com GPC Software para CLASS-LC10. A curva de calibração foi feita 

empregando-se padrões de poliestireno. Os dados de massa molar de GPC para o EPS é 

apresentado na Tabela 4.5. 

 

Tabela 4.5 – Massas Moleculares Médias do EPS obtidas por GPC 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados mostram que o EPS apresenta massa molecular média por massa (Mw) em 

torno de 200.000 g/mol, considerado de alta massa molecular em comparação com polímeros 

comerciais típicos. 

 

4.6.3 VERIFICAÇÃO DA DEPOSIÇÃO DO FILME POLIMÉRICO SOBRE A 

SUPERFÍCIE DA FIBRA 

 
Para análise da eficiência do processo de impermeabilização das fibras, foi feito um 

estudo por microscopia eletrônica de varredura (MEV) das fibras de sisal natural e das fibras 

de sisal modificadas superficialmente pela imersão em solução de EPS. As amostras foram 

metalizadas com carbono e as micrografias foram realizadas no Laboratório Microlab do 

Departamento de Geologia (EM/UFOP). O equipamento utilizado foi o microscópio marca 

Jeol, modelo JSM 5510-EDS Thermo (com espectrômetro de energia dispersiva). Foram 

realizadas micrografias utilizando elétrons retroespalhados (BEC) e elétrons secundários 

(SEI).  

 

 

 

Amostra Área total  

 Mw Mn Mw/Mn 
%Dentro 

curva 

PS puro 207.973 99.590 2,09 98,29 
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A Figura 4.7 apresenta as fotos obtidas por MEV das fibras naturais e tratadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 - MEV das Fibras Naturais (à esquerda) e Tratadas (à direita). 

 

Através da análise microscópica foi possível caracterizar a superfície das fibras e 

verificar o nível de adesão entre as fibras e a matriz polimérica.  

As imagens das fibras tratadas mostram claramente a deposição do filme polimérico 

sobre a superfície da fibra, indicando a eficiência da impermeabilização superficial. 
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4.6.4 CONSUMO DE SOLUÇÃO DE EPS PELAS FIBRAS 

 

 Com o objetivo de avaliar a viabilidade econômica do tratamento superficial 

adotado, foi verificado o consumo da massa de solução de EPS absorvida pelas fibras. Este 

ensaio foi realizado no Laboratório de Química Analítica do Departamento de Química 

(ICEB-UFOP). 

 Neste trabalho, a massa de solução absorvida pelas fibras foi obtida pela diferença de 

massa das fibras após a retirada da solução de EPS e secagem por doze horas e antes da 

imersão nessa solução, ambos à temperatura ambiente. A massa de solução absorvida foi 

obtida de acordo com a Equação 4.3: 

 

100%
2

21 ×
−

=
m

mm
absorvidopolímerode                                                                            (4.3) 

 
Onde: 

m1 = massa das fibras após imersão em solução de EPS; 

m2 = massa inicial das fibras. 

 
 O consumo de massa de solução de EPS pelas fibras foi realizado em triplicata, e seus 

tratamentos individuais foram transformados em média aritmética simples. Os resultados 

obtidos a partir destas análises estão apresentados na Tabela 4.6: 

 

Tabela 4.6 – Massa de Solução de EPS Absorvida pelas Fibras 

 

 

 

 
 
 

4.6.5 ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO PELA CINÉTICA DE 

ABSORÇÃO DE ÁGUA 

 
 A fim de se verificar a eficiência do tratamento polimérico dado às fibras, 

realizou-se a cinética de absorção em água, no Laboratório de Química Analítica do 

Departamento de Química (ICEB-UFOP).  

Massa das fibras 

(g) 

Massa de solução de 

EPS absorvida (g) 

Polímero 

Absorvido (%) 

10,02 1,59 15,84 
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 Na realização destes ensaios foram utilizadas amostras de fibras de sisal natural (FN) e 

fibras tratadas (FT) com solução de EPS. As amostras foram imersas em um béquer contendo 

água potável a temperatura ambiente, nos tempos 0,25; 0,50; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 5,0; 10 e 15 

minutos. Após a retirada das amostras da imersão em água, foi removido o excesso de líquido 

(absorvido) utilizando-se papel absorvente, e pesadas imediatamente. 

 Neste trabalho designou-se por curva de absorção de água potável aos valores obtidos 

pelo percentual de água absorvida pelos corpos de prova, em função do tempo de imersão (em 

minutos), dada pela equação 4.4: 

 

100%
4

43 ×
−

=
m

mm
absorvidaáguade                                                                                 (4.4) 

Onde: m3 = massa das fibras após imersão em água; 

m4 = massa inicial das fibras. 

 

 A cinética de absorção de água (para as duas amostras) foi realizada em triplicata, 

originando curvas individuais de absorção de água. As curvas obtidas foram tratadas 

estatisticamente e transformadas em curvas médias de absorção de água potável, em função 

do tempo de imersão, como mostra a Figura 4.8. 

A análise das curvas médias de absorção de água indica que a cinética de absorção de 

água é grande nos primeiros minutos de imersão, normalizando-se ao longo do tempo, com 

tendência a estabilizar-se até a saturação total dos corpos de prova. Verificou-se também que 

as amostras FT apresentam absorção de água menor daquelas apresentadas pelas amostras FN, 

indicando a eficiência da impregnação do polímero nas fibras.  
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Figura 4 8 – Curvas Médias de Absorção de Água. 
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4.7 COMPORTAMENTO MECÂNICO - SOLO NATURAL E FIBROSSOLO 

 

O programa experimental para análise do comportamento mecânico do solo natural e 

fibrossolo constou de ensaios de compactação, objetivando a obtenção do peso específico 

aparente seco máximo )( maxdγ , umidade ótima )( otw , e de ensaios CBR para obtenção do 

índice CBR e expansão. Estes ensaios foram realizados no Laboratório de Geotecnia da 

UFOP. 

 

4.7.1 DEFINIÇÃO DOS TEORES DE FIBRA PARA AS DOSAGENS DAS 

MISTURAS 

 

 Com a finalidade de avaliar o possível ganho de resistência e a trabalhabilidade deste 

material, foram especificadas: uma variação do peso das fibras em função da massa seca do 

solo, uma variação do seu comprimento em função da moldagem e uma variação do teor de 

umidade em função da trabalhabilidade da mistura. Os estudos de dosagem consistiram em 

determinar o teor de fibras e seu melhor comprimento, bem como o teor de umidade mais 

adequado, para a maximização da resistência mecânica, através de ensaios de compactação. 

Para tanto, as amostras de solo em seu estado natural e das misturas, foram ensaiadas com a 

umidade variando de -5% a +5%, em torno da umidade ótima do ensaio de Proctor, energia 

normal. O teor de fibra variou entre 0,25 e 1,0%, e os comprimentos entre 10 a 25mm.  

A Figura 4.9 ilustra as misturas solo-fibra adotadas como ponto de partida para 

análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 – Misturas Solo-fibra Adotadas como Ponto de Partida para Análise. 

Fibrossolo 

Fibras 10mm Fibras 15mm 

 

Fibras 20mm Fibras 25mm 

0,25%  0,50% 0,75% 1,0% 0,25% 0,50% 0,75% 1,0% 

0,25% 0,50% 0,75% 1,0% 0,25% 0,50% 0,75% 1,0% 
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É importante considerar a dificuldade no processo de moldagem de corpos de prova 

com teores de fibra superiores a 1,0%. Embora o processo de compactação pudesse ser 

realizado a amostra apresentava um alto grau de fissuramento ao ser extraída do molde, como 

pode ser observado na Figura 4.10. Este fato condicionou a adoção de um valor máximo de 

1% de teor de fibras.  

 

 

 

Figura 4.10 – Misturas Solo-fibra 15mm com Teor de 1,05% de Fibra. 

 

 Na etapa subseqüente, de posse do melhor resultado de dosagem para o solo estudado, 

realizaram-se os ensaios de compactação e CBR com fibras de sisal tratado com solução de 

EPS reciclado. 

 

4.7.2 MISTURA DOS COMPONENTES 

 

Os ensaios de compactação e CBR foram executados com o solo em seu estado natural 

e após adição de 0,25%, 0,50%, 0,75% e 1% de fibras, por massa de solo seco, com 

comprimentos de 10, 15, 20 e 25mm. Os componentes foram adicionados em um recipiente 

na seguinte seqüência: solo, fibra e água na quantidade igual à necessária para levar a amostra 

ao teor de umidade previamente estabelecido Esta seqüência foi a mais apropriada, pois 

permitiu a homogeneização dos componentes secos da mistura, antes de ser acrescentada a 

água. A mistura foi feita manualmente até obter uma perfeita homogeneização, verificada 

visualmente. A mistura assim produzida foi acondicionada em um saco plástico devidamente 
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fechado, e conservado em câmara úmida por, no mínimo, doze horas, para completa 

homogeneização da amostra. 

A Tabela 4.7 apresenta o resumo das amostras analisadas nos ensaios de compactação 

e CBR, para o solo com fibras em seu estado natural, bem como a nomenclatura adotada para 

cada uma delas. 

 

Tabela 4.7- Resumo e Identificação das Amostras do Fibrossolo Analisadas nos Ensaios de 

Compactação e CBR. 

Teores de Fibra  0,25% 0,50% 0,75% 1,0% 

10mm FS10-025 FS10-050 FS10-075 FS10-1 

15mm FS15-025 FS15-050 FS15-075 FS15-1 

20mm FS20-025 FS20-050 FS20-075 FS20-1 

C
om

pr
im
en
to
s 

25mm FS25-025 FS25-050 FS25-075 FS25-1 

 

As amostras de solo natural foram denominadas SN e as amostras de fibrossolo com 

fibras tratadas foram denominadas FST. 

 

4.7.3 ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO 

 

A compactação é um processo que envolve aplicação de energia mecânica para que se 

obtenha a densificação dos solos. Ao compactar um solo de forma correta está se buscando 

uma estabilidade que não varie com o tempo, sob quaisquer condições climáticas. Um 

controle de compactação eficaz é necessário para que se garanta a densidade, a resistência e a 

estabilidade esperadas (Vargas, 1978). 

A compactação melhora as propriedades de engenharia dos solos, resultando nas 

seguintes vantagens: redução de recalques indesejáveis, aumento da resistência do solo, 

aumento da capacidade de suporte, melhor controle de variações indesejáveis de volume, 

como expansão e retração e redução da erodibilidade. 

Com base nestas considerações adotou-se o ensaio de compactação como elemento de 

avaliação da estabilidade das misturas solo-fibras naturais. Os ensaios de compactação foram 

realizados utilizando a energia do Proctor Normal, conforme a NBR 7182 (ABNT, 1986). 
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Para ilustrar o procedimento adotado nos ensaios de compactação para a mistura solo-

fibra e bem como mostrar os efeitos da presença das fibras, são apresentadas a seguir as 

Figuras 4.11 a 4.15, que mostram as etapas do ensaio de compactação para a amostra FS15-

050. 

 

 

 

Figura 4.11 – Mistura Solo-sisal Após Adição de Água e Revolvimento do Material 

 

 

 

Figura 4.12 – Mistura Solo-sisal Armazenada em Saco Plástico para Homogeneização. 
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Figura 4.13 – Processo de Compactação 

 

 

 

 

Figura 4.14 – Corpo de Prova Sendo Retirado do Molde com Auxílio do Extrator 

 

 

 

Figura 4.15 – Corpo de Prova Após ser Retirado do Molde 
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4.7.4 ENSAIOS CBR 

 

 O CBR avalia a resistência de um material e sua deformabilidade, constituindo uma 

relação tensão versus penetração que permite uma avaliação da competência mecânica do solo 

em termos de capacidade de suporte para fins rodoviários. 

Nesta pesquisa o ensaio CBR foi realizado de acordo com a norma NBR 9895 (ABNT, 

1987), que prescreve o método para determinar o valor do CBR e da expansão de solos em 

laboratório. 

 A Figura 4.16 mostra os corpos de prova imersos no tanque para verificação de 

expansão, e na Figura 4.17 é apresentada uma visão geral da prensa do ensaio CBR 

 

 

 

Figura 4.16 – Corpos de Prova Imersos no Tanque para Verificação de Expansão 

 

 

 

Figura 4.17 – Prensa do Ensaio CBR 
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4.8 RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO DO SOLO NATURAL E DO 

FIBROSSOLO 

 

A resistência ao cisalhamento é uma das propriedades mais importantes dos solos, 

sendo fundamental para o estudo de estabilidade de taludes e obras de fundações. Em 

laboratório, geralmente a quantificação dessa resistência é obtida através do ensaio triaxial ou 

cisalhamento direto. Neste trabalho, foi escolhido o ensaio de cisalhamento direto para a 

avaliação dos parâmetros de resistência. Esta opção se deve basicamente a rapidez de 

execução, facilidade da moldagem dos corpos de prova. 

O ensaio de cisalhamento direto foi idealizado e realizado por Coulomb em 1776. O 

ensaio permite o estudo da resistência em um plano de ruptura pré-determinado e consiste em 

colocar uma amostra de solo em uma caixa bipartida horizontalmente, em que a metade 

superior se desloca em relação a inferior, cisalhando a amostra (Figura 4.18). Neste processo 

aplica-se uma força vertical N e uma força tangencial T, na parte superior do corpo de prova, 

provocando seu deslocamento. Mede-se então a força suportada pelo solo face aos 

deslocamentos impostos, que são registrados pelos extensômetros colocados nas direções 

vertical e horizontal. As forças N e T divididas pela área transversal do corpo de prova, 

fornecem as tensões cisalhantes e normais que estão ocorrendo (Santos, 2005). 

 

 

Figura 4.18 – Equipamento de Cisalhamento Direto (Santos,2005). 

 

O carregamento durante o ensaio pode ser feito de duas maneiras. A primeira com 

tensão controlada, que consiste num aumento controlado da força T possibilitando a obtenção 
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da resistência de pico. A segunda com deformação controlada do deslocamento horizontal a 

uma velocidade constante que permite a obtenção das resistências de pico e residual. 

Cada amostra deve ser ensaiada sob uma determinada tensão normal que fornecerá um 

ponto da envoltória de resistência. Para obtenção de uma envoltória de resistência são 

necessários no mínimo três pontos. Logo, o ensaio realizado sob três diferentes valores de 

tensão normal, associados aos níveis de tensão de campo. 

Nesta pesquisa, para avaliar a resistência ao cisalhamento, realizaram-se ensaios de 

cisalhamento direto para as amostras de solo natural, e da “mistura ótima” com sisal natural e 

tratado. 

O equipamento utilizado foi uma prensa de cisalhamento convencional, (Figura 4.19) 

e os ensaios foram realizados no Laboratório de Geotecnia da UFOP.  

 

 

 

Figura 4.19 – Prensa de Cisalhamento Direto Usada na Execução dos Ensaios. 

 

4.8.1 MOLDAGEM DOS CORPOS DE PROVA 

 

Na preparação dos corpos de prova para o ensaio de cisalhamento direto, a 

metodologia que se mostrou mais adequada foi a técnica de “compactação com o soquete”. O 

material foi compactado em cinco camadas, sendo aplicados doze golpes por camada, no 

interior de um molde cilíndrico de 152mm de diâmetro e 115mm de altura, visando reproduzir 

a energia do Proctor normal. A umidade de moldagem adotada foi 18,5% para as amostras SN 
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e FST15-050 e 20% para a amostra FS15-050, pré-definidas nos ensaios de compactação, 

cujos resultados estão apresentados no capítulo 5. 

 Após a retirada do material do cilindro com auxílio do extrator, procedeu-se a retirada 

do corpo de prova para realização do ensaio de cisalhamento direto. As Figuras 4.20 a 4.25 

ilustram detalhes dos procedimentos de moldagem do corpo-de-prova e a Figura 4.26 mostra 

o corpo-de-prova rompido após execução do ensaio. Os ensaios foram realizados utilizando 

tensões normais de 50, 100 e 200 kPa. 

 

 

Figura 4.20 – Desbaste com Facas ao Redor do Vazador. 

 

 

 

Figura 4.21 – Corte do Material bem Abaixo do Vazador com Auxílio de uma Linha 

de Nylon. 
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Figura 4.22 – Retirada do Excesso da Base e do Topo do Vazador. 

 

 

Figura 4.23 – Corpo-de-prova Pronto. 

 

 

Figura 4.24 - Encaixe do Corpo-de-prova na Célula com Auxílio de um Corpo de Madeira. 
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Figura 4.25 – Corpo-de-prova Inserido na Célula Bipartida. 

 

 

Figura 4.26 – Corpo-de-prova Rompido, Após Execução do Ensaio. 

 

4.8.2 VELOCIDADE DE CISALHAMENTO 

 

Os ensaios de cisalhamento são realizados de forma que não haja geração de 

poropressão durante o desenvolvimento do ensaio. Segundo Head (1988), a velocidade que a 

amostra será submetida depende das características de drenagem, ou seja, da permeabilidade 

do solo e da espessura da amostra. Assim a velocidade dos ensaios foi estabelecida em função 

dos valores obtidos nas fases de adensamento dos corpos de prova. 

A consolidação da amostra é feita em estágios de carregamento com tempos pré-

definidos (ensaio de adensamento unidimensional) gerando o gráfico variação de altura da 

amostra versus tempo, que fornece o valor de t100 (tempo necessário para completar 100% do 
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recalque devido ao acréscimo de carga). Após obtido o valor de t100 , a velocidade v na fase de 

cisalhamento pode ser determinada a partir do valor da deformação axial de pico )( fε  em 

relação ao tempo )( ft , pela relação sugerida por Head (1988): 

 

f

f

t

H
v

×

×
=
100

0ε
                                                                                                                         (4.1) 

 

Sendo: 

 

−v velocidade do ensaio de cisalhamento; 

−fε deformação específica na resistência de pico; 

−ft tempo para atingir a resistência de pico; 

−0H altura inicial da amostra. 

 

 A deformação especificada para atingir a resistência de pico é uma característica do 

material. 

 O tempo necessário para atingir a ruptura )( ft  é uma função das condições de 

drenagem. Como o ensaio de cisalhamento direto é do tipo drenado na base e no topo do 

corpo de prova, ou seja, possui drenagem dupla, é recomendável a utilização da Expressão 

4.2: 

 

1007,12 tt f ×=                                                                                                                        (4.2) 

 

 A partir da Equação 4.1 e considerando a característica do material ensaiado, obteve-

se uma velocidade de 0,04mm/min. Esta velocidade foi utilizada para todos os ensaios de 

cisalhamento direto realizados nesta pesquisa. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo apresentam-se os resultados obtidos da parte experimental, sendo 

efetuadas comparações entre os desempenhos do solo em seu estado natural e das misturas 

solo-fibra naturais e solo-fibra tratadas, observados nos ensaios de compactação, CBR e 

cisalhamento direto.  

 

5.1 ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO 

 

A análise dos resultados dos ensaios de compactação permitiu verificar a existência de 

um teor ótimo de fibras bem como associá-lo um melhor comprimento de fibra, denominado  

“mistura ótima”. Este tipo de interpretação foi possível através das curvas de compactação 

obtidas para os diferentes teores e comprimentos de fibras utilizados e as interferências nos 

valores do peso específico seco máximo e na umidade ótima. Os resultados obtidos 

permitiram avaliar o efeito da inclusão de fibras na estabilidade e na resistência mecânica do 

material.  

Assim, com o objetivo de fornecer uma visão geral do comportamento da variação da 

densidade seca em função da umidade de compactação para as diversas associações de fibras, 

apresentam-se nas Figuras 5.1 a 5.4 os resultados dos ensaios de compactação das misturas 

solo-fibra e do solo em seu estado natural. 

Observa-se, nestas figuras, que o peso específico seco máximo das misturas solo-fibra, 

para os quatro comprimentos de fibra analisados, praticamente não varia para os teores de 

fibra 0,75% e 1,0% e aumenta ligeiramente em relação à do solo natural para o teor de fibra 

0,25% e mais significativamente para o teor de fibra 0,50%.  

Observa-se ainda para o solo em estudo, que a adição de fibras, independente de seu 

comprimento ou porcentagem, proporcionou uma melhoria de desempenho do solo 

compactado sem fibras, do ponto de vista do peso específico seco máximo.  

Adicionalmente, analisando todos os teores de fibras e comprimentos adotados, 

percebe-se, como comentado anteriormente, a existência de um teor e um comprimento ótimo 

de fibras. Esta associação, para o solo analisado, forneceu um maior peso específico aparente 

seco máximo, referindo-se ao teor de fibras de 0,50% e um comprimento de 15mm (amostra 

FS15-050).  
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Com relação à variação do teor de umidade ótimo obtido para os teores de fibras 

analisados, pode-se perceber, também, que o teor de umidade ótimo para as misturas solo-

fibra apresentou um aumento de 3,8% a 13,1% em relação àquela do solo em seu estado 

natural.  

É importante observar que este aumento no teor de umidade ótima devido à inclusão 

de fibras pode ser justificado pela propriedade de higroscopicidade da fibra de sisal, 

comprovada pelos ensaios de absorção de água apresentado no Capítulo 4. Desta forma, pode-

se perceber que a umidade ótima tende a aumentar com o aumento da porcentagem de fibras 

inseridas ao solo. 
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Figura 5.1– Curvas de Compactação das Misturas Solo-Fibras 10mm 
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Fibrossolo 15mm
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Figura 5.2– Curvas de Compactação das Misturas Solo-Fibras 15mm 

Fibrossolo 20mm
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Figura 5.3– Curvas de Compactação das Misturas Solo-Fibras 20mm 
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Fibrossolo 25mm
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Figura 5.4– Curvas de Compactação das Misturas Solo-Fibras 25mm 

 

Objetivando uma melhor visualização desta análise comparativa, os parâmetros 

obtidos a partir dos ensaios de compactação encontram-se agrupados na Tabela 5.1. Esta 

tabela apresenta de forma resumida os efeitos da inclusão de fibras no comportamento do solo 

estudado, destacando-se principalmente a existência de uma condição ótima que condiciona o 

aumento da densidade seca do material quando compactado.  

 

Tabela 5.1 - Umidade Ótima e Peso Específico Seco Máximo das misturas solo-fibra. 

Comprimentos 10mm 15mm 20mm 25mm 

Parâmetros wot  

(%) 

dγ max 

(kN/m3) 

wot  

(%) 

dγ max 

(kN/m3) 

wot  

(%) 

dγ max 

(kN/m3) 

wot  

(%) 

dγ max 

(kN/m3) 

0,25% 19,0 18,6 19,0 19,0 19,1 19,1 19,1 19,0 

0,50% 19,4 18,9 19,5 19,6 19,6 19,2 19,6 19,3 

0,75% 20,0 18,5 20,0 18,6 20,1 18,7 20,2 18,5 

T
e
o
r 

d
e
 F

ib
ra

 

1,0% 20,5 18,5 20,6 18,5 20,6 18,4 20,7 18,4 

Solo Natural 18,3 18,4       
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Adicionalmente aos ensaios realizados com as fibras no estado natural, foram 

realizados ensaios com fibras tratadas com solução de EPS. Este tipo de análise objetivou 

avaliar como o tratamento dado às fibras poderia reduzir o efeito da absorção de água bem 

como verificar a influência do tratamento na densidade seca da mistura. Como comentado no 

Capítulo 4, tomou-se como base a condição ótima de inclusão e realizaram-se os ensaios de 

compactação para fibra tratada considerando um teor de fibras de 0,50% e comprimento de 15 

mm.  

A Figura 5.5 apresenta os resultados dos ensaios de compactação realizados para o 

fibrossolo com fibras de 15mm e teor 0,50% com sisal natural e tratado e do solo em seu 

estado natural, para efeito de comparação. Observa-se nesta figura, um aumento do peso 

específico seco máximo para as amostras com fibras em relação à amostra de solo natural, e 

ainda um pequeno aumento do peso específico seco máximo do fibrossolo com sisal tratado 

em relação ao fibrossolo com sisal natural. Pode ser verificado ainda que o tratamento 

proporcionou uma redução no valor do teor de umidade ótimo quando comparado com a fibra 

não tratada, evidenciando a eficiência do processo de tratamento na impermeabilização da 

fibra natural.  

Analisando todos os casos estudados as Figuras 5.6 e 5.7 apresentam o efeito do 

tratamento no valor do peso específico seco máximo e da umidade ótima. A Figura 5.6 

apresenta o peso específico seco máximo versus teor de fibra, e pode-se visualizar o aumento 

do peso específico seco máximo até um determinado teor de fibras pouco dependente do 

comprimento utilizado seguido de uma queda acentuada após este valor. Observa-se, ainda, 

que o tratamento com EPS apresentou pouca influência na densidade do material, interferindo 

de forma pouco significativa na interação solo-fibra.   

Entretanto, o efeito do tratamento da fibra na umidade ótima mostrou-se mais 

evidente. A Figura 5.7 apresenta a variação da umidade ótima versus teor de fibra para todos 

os casos analisados. Como visto anteriormente, a umidade ótima tende a aumentar com o 

aumento da quantidade de fibras, justificado pela alta higroscopicidade das fibras de sisal. 

Contudo, para o fibrossolo com sisal tratado este acréscimo foi pouco significativo, para o 

sisal tratado o valor da umidade ótima foi muito próximo do obtido para o solo sem fibras, 

constatando o bom desempenho do tratamento polimérico dado às fibras, como também 

mencionado anteriormente.   
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Figura 5.5– Curvas de Compactação das Misturas Solo-fibra 15mm com Sisal Natural 

e Tratado 
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Figura 5.6 – Gráfico Comparativo dos Casos Estudados nos Ensaios de Compactação 

(Peso específico seco máximo para os diferentes teores de fibra) 
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Figura 5.7 – Gráfico Comparativo dos Casos Estudados nos Ensaios de Compactação 

(Umidade Ótima para os diferentes teores de fibra) 

 

5.2 CAPACIDADE DE SUPORTE (ENSAIO CBR) 

 

 Visando a possibilidade de aplicação destes materiais com elementos constituintes da 

superestrutura de pavimentos rodoviários foram realizadas análises da resistência e expansão 

das misturas com base nos ensaios de CBR. Ressalta-se que estes estudos visaram 

basicamente avaliar o desempenho da inclusão de fibras no solo adotado, uma vez que o 

caráter predominantemente argiloso (75% dos grãos passante # 200) deste solo determina 

algumas limitações do seu uso em obras rodoviárias.  

 Com base nos resultados dos ensaios de CBR, as Figuras 5.8 a 5.11 apresentam os 

resultados obtidos para as misturas solo-fibra e o solo em seu estado natural. Observa-se que, 

similarmente ao obtido nos ensaios de compactação o melhor resultado foi obtido para a 

mistura solo-fibra de 0,50% e comprimento de 15mm. Neste caso observou-se um aumento de 

52,0% do índice CBR com relação ao solo sem fibras.  

 Verifica-se ainda que o aumento no teor de fibras tendeu a gerar um decréscimo no 

valor do CBR, isto é para teores de fibra maiores que 0,50% o valor do CBR para alguns 

comprimentos de fibra foi menor que o obtido para o solo natural. Este fato foi mais evidente 

para o teor de fibra de 1% (Figura 5.11), onde para todos os comprimentos analisados a 
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inclusão de fibras gerou um considerável decréscimo no valor do CBR. Este fato pode estar 

associado aos efeitos da interação fibra matriz que pode ter gerado uma perda na resistência 

do material pelo aumento considerável de fibras diminuindo os efeitos de interação entre 

partículas. Além disso, o efeito da maior taxa de absorção de água durante o estágio de 

expansão, analisado a seguir, pode ter aumentado o teor de umidade do solo diminuindo sua 

resistência. 
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Figura 5.8 - Curvas de CBR das Misturas Solo-Fibras Teor 0,25% 
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Figura 5.9 - Curvas de CBR das Misturas Solo-Fibras Teor 0,50% 
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Figura 5.10 - Curvas de CBR das Misturas Solo-Fibras Teor 0,75% 
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Figura 5.11 - Curvas de CBR das Misturas Solo-Fibras Teor 1,0% 

 

 No que se refere à expansão medida durante a imersão dos corpos de prova no ensaio 

CBR, pode-se observar nas Figuras 5.12 a 5.15, que para todas as misturas solo-fibra sem 

tratamento houve um aumento significativo e crescente deste parâmetro. A expansão para a 

condição ótima de umidade variou de 5,9 % para 11,3 % considerando o menor comprimento 
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e teor de fibra e o maior comprimento e teor de fibra, respectivamente. Este fato tende a 

justificar a possível perda de resistência durante a fase de penetração com o aumento do teor 

de fibras incorporadas ao solo ocasionado, possivelmente, pelo aumento da umidade do 

material. 

 Diante do exposto, pode-se concluir que a higroscopicidade da fibra de sisal pode 

representar um grande inconveniente na estabilidade das estruturas de pavimento utilizando 

fibrossolo, gerando altas taxas de expansão. 
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Figura 5.12 - Curvas de Expansão das Misturas Solo-Fibra Teor 0,25% 

 

 



 66 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0

w (%)

E
x
p
a
n
sã
o
 (
%
)

FS10-050 FS15-050 FS20-050 FS25-050 SN

 

Figura 5.13 - Curvas de Expansão das Misturas Solo-Fibra Teor 0,50% 
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Figura 5.14 - Curvas de Expansão das Misturas Solo-Fibra Teor 0,75% 
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Figura 5.15 - Curvas de Expansão das Misturas Solo-Fibra Teor 1,0% 

  

Considerando a necessidade de visualizar melhor os resultados obtidos nos ensaios de 

CBR, a Tabela 5.2 apresenta os resultados dos ensaios realizados com solo natural e com 

fibrossolo. Os valores destacados referem-se aos resultados obtidos para os corpos de prova 

na condição ótima de umidade obtida nos ensaios de compactação. 

 

Tabela 5.2 – Índice CBR e Expansão das misturas solo-fibra sem tratamento 

Teores de Fibras (%) 
0,25 0,50 0,75 1,00 

C
om

pr
i

m
en
to
s Teor de 

umidade 
de 

moldagem 
CBR 
(%) 

Expansão 
(%) 

CBR 
(%) 

Expansão 
(%) 

CBR 
(%) 

Expansão 
(%) 

CBR 
(%) 

Expansão 
(%) 

wot - 5% 4,6 13,1 5,6 16,4 4,3 18,9 4,2 20,1 
wot 13,3 5,9 15,6 7,8 12,5 8,6 11,9 10,3 

10
m
m
 

wot +5% 3,0 2,1 3,5 2,6 2,6 2,7 2,5 5,3 
wot - 5% 5,4 13,5 6,7 15,7 5,1 16,2 5,3 21,5 
wot 15,1 6,5 18,7 8,1 13,7 8,5 11,8 10,7 

15
m
m
 

wot +5% 3,5 3,3 4,3 4,3 3,3 4,5 3,4 5,5 
wot - 5% 5,7 14,7 6,2 17,7 5,8 19,4 4,7 21,9 
wot 14,0 6,4 15,9 8,2 13,4 8,8 11,6 10,7 

20
m
m
 

wot +5% 3,8 3,4 4,6 4,5 4,5 4,6 2,6 5,1 
wot - 5% 5,1 13,6 4,9 15,8 4,1 17,5 3,3 22,1 
wot 12,1 6,4 13,9 8,3 10,9 8,8 10,5 11,3 

25
m
m
 

wot +5% 2,4 3,3 3,0 4,5 2,8 4,7 2,1 5,4 
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 Igualmente aos procedimentos adotados nos ensaios de compactação foram feitas 

análises do desempenho do processo de tratamento nos valores da expansão e CBR do 

fibrossolo. Assim, foi adotada também a condição ótima de inclusão (0,5% de fibras e 15 mm 

de comprimento) nestas análises. As Figuras 5.16 e 5.17 apresentam os resultados dos ensaios 

CBR para o fibrossolo na mistura ótima com sisal natural e tratado e para o solo natural.. 

Pode-se observar, no fibrossolo, uma maior resistência à penetração em relação ao solo 

natural. Entretanto, esse aumento mostrou-se um pouco mais expressivo para o fibrossolo 

com fibras tratadas.  

 Como já comentado anteriormente, as medidas de expansão indicam que a adição de 

fibra natural afeta significativamente o comportamento do solo, promovendo um aumento 

deste parâmetro em relação ao solo sem fibras. Mas, pode ser verificado que a utilização da 

fibra tratada diminuiu sensivelmente a expansão do material. Para a situação de inclusão de 

fibras analisadas a taxa de expansão obtida foi muito próxima do solo na condição natural, 

isto é, a taxa de expansão foi muito pouco alterada com a inclusão das fibras tratadas. 

 Isto significa que o uso da mistura solo-fibra tratada melhora a estabilidade mecânica 

do solo e que o polímero utilizado para o tratamento superficial das fibras de sisal apresentou 

um bom desempenho, promovendo diminuição da higroscopicidade destas fibras quando 

submetido a um processo de saturação.  
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Figura 5.16– Curvas de CBR das Misturas Solo-Fibra 15mm com Sisal Natural e 

Tratado 
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Figura 5.17– Curvas de Expansão das Misturas Solo-Fibra 15mm Sisal Natural e 

Tratado 

 

A Figura 5.18 apresenta uma análise comparativa dos resultados de expansão para 

condição ótima de umidade, onde pode ser observada a eficiência do tratamento polimérico na 

fibra de sisal na inibição da taxa de expansão do fibrossolo.  
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Figura 5.18 – Análise Comparativa dos Valores de Expansão para Condição Ótima de 

Umidade para as Diferentes Taxas e Comprimentos de Fibras. 
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5.3 ENSAIOS DE CISALHAMENTO DIRETO 

 

 Adicionalmente aos ensaios de compactação e CBR, foram realizadas análises visando 

avaliar o efeito da inclusão de fibras na resistência ao cisalhamento do fibrossolo. Como 

apresentado no Capítulo 4, os ensaios de cisalhamento direto foram realizados em amostras 

moldadas na condição ótima (0,5% de fibras e 15 mm de comprimento) definida pelos ensaios 

de compactação. Assim, os resultados obtidos a partir destes ensaios são apresentados através 

das curvas tensões cisalhantes versus deslocamentos horizontais e deslocamentos horizontais 

versus deslocamentos verticais. As curvas relativas aos ensaios realizados para as tensões 

normais 50, 100 e 200kPa nas amostras de solo natural, fibrossolo com fibra natural e 

fibrossolo com fibra tratada, estão apresentadas nas Figuras 5.19, 5.20 e 5.21. 

Analisando as figuras correspondentes aos resultados dos ensaios, verifica-se que a 

adição de fibras gerou um aumento na resistência de pico tanto para o solo reforçado com 

fibra natural quanto para aquele reforçado com fibra tratada, independente do nível de tensão 

normal adotado. Contudo, o aumento na resistência de pico dos materiais reforçados com 

fibras foi mais significativo para os níveis mais elevados de tensão normal. Pode ser 

observado também que a queda de resistência pós-pico foi menos pronunciada com o aumento 

da tensão normal aplicada, principalmente para os materiais tratados. É possível observar que 

a amostra não reforçada exibe um comportamento frágil na ruptura, enquanto que as amostras 

reforçadas apresentam comportamento menos frágil na ruptura.  

Os gráficos de deslocamento horizontal versus deslocamento vertical apresentam um 

padrão de comportamento típico para todos os casos analisados, após uma fase de compressão 

inicial, segue-se uma expansão onde a máxima taxa de dilatância ocorre a um deslocamento 

horizontal próximo ao pico de resistência. Após, a taxa de dilatância diminui, convergindo 

para um estado final quase estável.  

Segundo Jewell & Wroth (1987), as fibras ao serem solicitadas provocam uma 

redistribuição de esforços e deformações. Esta redistribuição é responsável por uma expansão 

da região onde se concentram as deformações, expandindo a superfície de cisalhamento e 

definindo uma zona de cisalhamento, o que pode provocar um aumento na resistência de pico 

do compósito. Este aumento de resistência é mais expressivo para os materiais com 

granulometria mais fina, que provavelmente possuem uma maior adesão matriz-reforço 

devido ao maior número de pontos de contato entre partículas. Da mesma forma que para a 

resistência de pico, a maior adesão entre matriz e o reforço provoca um ganho maior de 

resistência pós-pico nos compósitos. 
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Figura 5.19 – Resultados dos Ensaios de Cisalhamento Direto para =σ  50kPa, nas 

amostras de solo natural, fibrossolo com fibra natural e fibrossolo com fibra tratada 
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Figura 5.20 – Resultados dos Ensaios de Cisalhamento Direto para =σ  100kPa, nas 

amostras de solo natural, fibrossolo com fibra natural e fibrossolo com fibra tratada 
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Figura 5.21 – Resultados dos Ensaios de Cisalhamento Direto para =σ  200kPa, nas 

amostras de solo natural, fibrossolo com fibra natural e fibrossolo com fibra tratada 

 

 Com base nos resultados e curvas apresentadas anteriormente, foi possível fazer uma 

avaliação dos parâmetros de resistência do material. O critério de ruptura adotado foi o 

critério linear de Mohr-Coulomb. A Figura 5.22 apresenta as envoltórias de resistência 

obtidas para as amostras SN, FS15-050 e FST15-050.  
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Figura 5.22- Aplicação do Critério Linear de Mohr-Coulomb para o Solo Laterítico e 

para a Mistura Ótima do Fibrossolo com Fibras Naturais e Tratadas. 

 

Observa-se, nas envoltórias de resistência apresentadas na Figura 5.22, que a inclusão 

de fibras promoveu um ganho na resistência ao cisalhamento do solo ensaiado, 

predominantemente no valor da coesão. Essa figura representa uma comparação da resposta 

mecânica em termos de resistência ao cisalhamento do solo laterítico e do fibrossolo, e mostra 

que o ângulo de atrito ficou praticamente inalterado, mas que a coesão apresentou um 

aumento de aproximadamente 57,34% para o fibrossolo com fibras naturais e 60,58% para o 

fibrossolo com fibras tratadas em relação ao solo natural. 

A Tabela 5.3 sistematiza os resultados dos ensaios realizados nas amostras de solo 

natural (SN) e solo reforçado com fibras de sisal natural (FS15-050) e tratado (FST15-050), 

indicando os valores de tensão normal ( )σ , de cisalhamento na ruptura )( fτ , os ângulos de 

atrito ( )φ  e os interceptos de coesão (c).  
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Tabela 5.3 – Resultados dos ensaios de Cisalhamento Direto 

SN FS15-050 FST15-050 

σ  

(kPa) 

fτ  

(kPa) 

φ  

(°) 

c 

(kPa) 

σ  

(kPa) 

fτ  

(kPa) 

φ  

(°) 

c 

(kPa) 

σ  

(kPa) 

fτ  

(kPa) 

φ  

(°) 

c 

(kPa) 

50 64,73 50 84,68 50 85,32 

100 114,95 100 125,97 100 126,98 

200 187,49 

38,84 28,46 

200 205,76 

38,66 44,78 

200 206,22 

38,80 45,70 

 

 Com base nesses resultados, pode-se perceber que a adição de fibras de sisal de 

distribuição aleatória gerou um aumento na resistência mecânica (resistência ao cisalhamento) 

do solo laterítico, melhorando a qualificação deste solo para aplicação em obras de 

engenharia, bem como evidencia o efeito importante do tratamento polimérico dado às fibras. 

 Ressalta-se que estudos adicionais devem ser realizados no sentido de avaliar a 

durabilidade e a resistência das fibras naturais com o tempo. Estudos relacionados à 

degradação destes materiais devem ser conduzidos de forma a verificar a possibilidade de 

perda destas propriedades em condições naturais de utilização. Tais estudos foram 

inicialmente previstos e serão apresentados como sugestões para trabalhos futuros. Contudo, a 

grande contribuição desta pesquisa foi demonstrar a aplicabilidade da inclusão de fibras 

naturais como elemento de estabilização de solos e no caso específico da fibra de sisal sua 

importante associação com um polímero reciclado no contexto da redução de sua 

higroscopicidade. 
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6- CONCLUSÕES  

 

 A partir dos resultados dos ensaios laboratoriais realizados nesta pesquisa e das análises 

destes resultados foram estabelecidas as seguintes conclusões: 

1. A inclusão aleatória de fibras curtas de sisal ao solo alterou os parâmetros de compactação 

em relação ao solo em seu estado natural. Para os teores de fibras analisados o teor de 

umidade ótimo do compósito estudado variou com a adição de fibras. Este fato pode ser 

explicado pela higroscopicidade das fibras de sisal. Por outro lado, a massa específica seca 

máxima das misturas solo-fibra teve um leve acréscimo com os teores de fibra 0,75% e 

1,0% e aumentou de forma mais significativa em relação à do solo natural para os teores 

de fibra 0,25% e 0,50%. Observou-se ainda, que a variação no comprimento das fibras 

não gerou uma variação significativa na massa específica seca máxima.  

2. Com relação ao tratamento dado às fibras, observa-se claramente a deposição do filme 

polimérico sobre sua superfície. As micrografias mostraram uma excelente adesão do 

polímero à superfície da fibra. 

3. Através das curvas de absorção de água verificou-se que as fibras tratadas apresentam 

cinética de absorção de água menor daquelas apresentadas pelas fibras naturais, 

comprovando a eficiência da impregnação do polímero nas fibras. 

4. Com base nos resultados obtidos nos ensaios CBR, pode-se concluir que a adição de 

fibras tratadas ao solo tende a aumentar a resistência do solo sem alterar seu 

comportamento quanto à expansão quando submetido a um processo de saturação. Este 

fato mostra a aplicabilidade do tratamento polimérico nas fibras naturais como elemento 

inibidor do processo de absorção de água. Neste contexto, o solo reforçado com fibras 

tratadas tende a apresentar significativas melhorias em suas propriedades mecânicas e o 

polímero utilizado mostrou-se bastante aplicado à análise proposta, promovendo 

diminuição da higroscopicidade das fibras de sisal. 

5. Através da análise dos resultados dos ensaios de cisalhamento direto verificou-se um 

aumento na resistência de pico tanto para o solo reforçado com fibra natural quanto para 

aquele reforçado com fibra tratada, independente do nível de tensão normal adotado. 

Verificou-se também que a queda de resistência pós-pico foi menos pronunciada com o 

aumento da tensão normal aplicada, principalmente para os materiais tratados. Observou-

se que as amostras reforçadas exibem comportamento menos frágeis na ruptura, em 

relação à amostra de solo natural. 
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6 Os gráficos de deslocamento horizontal versus deslocamento vertical apresentam um 

padrão de comportamento típico para todos os casos analisados, após uma fase de 

compressão inicial, segue-se uma expansão onde a máxima taxa de dilatância ocorre a um 

deslocamento horizontal próximo ao pico de resistência. Após, a taxa de dilatância 

diminui, convergindo para um estado final quase estável.  

7. As envoltórias de resistência ao cisalhamento mostraram que a inclusão de fibras 

promoveu um ganho na resistência ao cisalhamento em relação ao solo natural. Contudo, 

o ângulo de atrito interno manteve-se praticamente inalterado com a inclusão das fibras, 

enquanto que o intercepto coesivo aumentou para os materiais reforçados. A partir desses 

resultados, pode-se dizer que a adição de fibras de sisal de distribuição aleatória foi 

responsável pelo acréscimo na resistência ao cisalhamento do solo laterítico, 

transformando-o em um produto de melhor qualificação para aplicação em obras de 

engenharia civil. 
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7- SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 A seguir descrevemos algumas possibilidades que não foram contempladas no 

cronograma inicial, e ficam como sugestões para a ampliação e prosseguimento dos estudos 

sobre o reforço de materiais geotécnicos com fibras. 

• Tendo em vista as diferenças de comportamento entre os solos arenosos e argilosos, 

no que tange às variações dos parâmetros de compactação e às dosagens, seria 

oportuno promover um estudo detalhado sobre a influência da granulometria no 

comportamento do fibrossolo. 

• Estudo comparativo com outras fibras vegetais, e quanto ao comprimento, sugere-se a 

utilização de fibras maiores, já que a aderência entre a matriz e o reforço está 

intimamente relacionada ao comprimento do reforço. 

• Avaliação da durabilidade e resistência do polímero através de ensaios de 

envelhecimento natural e acelerado. 

• Estudo do comportamento da mistura solo-cimento ou solo-cal reforçado com fibra de 

sisal tratada, visando seu emprego em obras de estradas, promovendo assim, 

diminuição no custo de implantação e manutenção destes. 

• Determinação de fatores de correlação entre ensaios de laboratório e de campo. 

• Desenvolvimento de técnicas e equipamentos que viabilizem a mistura dos materiais 

em grande escala. 
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