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RESUMO 
 

Atualmente, a sustentabilidade é assunto constante, principalmente em setores como o da 

construção civil, onde existe uma grande utilização de recursos naturais e também, um elevado 

desperdício de material nos processos construtivos. Isso gera a necessidade de se elaborar 

novas pesquisas, visando encontrar materiais alternativos, que substituam com qualidade os 

recursos não renováveis. Neste aspecto, os plásticos, principalmente os do tipo PET, surgem 

como um potencial material alternativo, devido a sua abundância nos processos de reciclagem, 

somado ao seu baixo custo e suas características mecânicas apropriadas. Pesquisas 

demonstram que o PET, está sendo cada vez mais utilizado na área da pavimentação, em 

especial na pavimentação denominada intertravada, onde já é possível alcançar os parâmetros 

técnicos estabelecido pelas normas técnicas, sendo um ramo muito promissor. 
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ABSTRACT  
 

Currently, sustainability is a constant issue, especially in sectors such as construction, where 

there is a great use of natural resources and also, a high waste of material in the construction 

processes. This generates the need to elaborate new researches, aiming to find alternative 

materials, that substitute with quality the nonrenewable resources. In this respect, plastics, 
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especially those of the PET type, appear as a potential alternative material, due to its 

abundance in the recycling processes, added to its low cost and its appropriate mechanical 

characteristics. Research has shown that PET is being increasingly used in the area of paving, 

especially in the so-called interlocked paving, where it is already possible to reach the technical 

parameters established by the technical standards, being a very promising branch. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

O constante crescimento populacional e o desenvolvimento industrial, fazem 

com que a geração de resíduos aumente a cada ano e segundo Canellas 

(2005), atualmente, uma preocupação de âmbito global é diminuir a quantidade 

de resíduos e encontrar soluções adequadas para eliminá-los. Atrelado a isso, 

o desenvolvimento tecnológico, que vem beneficiando a indústria, associado a 

modernização dos meios de comunicações, provocam o consumo de bens 

cada vez mais descartáveis (PIRES, 2015), fazendo com que o uso de 

embalagens descartáveis, a cultura do consumo e o desperdício, representem 

um descarte anual de 30 bilhões de toneladas de resíduos sólidos no planeta 

(CANELLAS, 2005).   

A geração em grande escala de resíduos se tornou um grande problema na 

esfera governamental, motivando a criação de leis especificas para a 

destinação adequada destes resíduos. Entre as Leis vigentes no Brasil, 

destaca-se a Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), cujo objetivo é reduzir a geração de resíduos, com práticas 

como o consumo sustentável, reciclagem, reutilização, destinação e tratamento 

correto para os rejeitos (BRASIL, 2010).  

Dentre os setores que mais causam impactos ao meio ambiente, destaca-se o 

da construção civil, que segundo Tavares (2006), consome cerca de 50% dos 

recursos naturais e 40% dos recursos energéticos existentes no planeta, além 
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de desperdiçar uma grande quantia de materiais durante os processos 

construtivos.  

Tendo em vista os dados supracitados, pode-se afirmar que em todo o mundo, 

a demanda por produtos que sejam sustentáveis e cativantes aumentam a 

cada ano (ROCHA et al, 2016), tornando a busca pelo desenvolvimento 

sustentável uma necessidade, principalmente no setor da engenharia civil 

(LOPES e BACARJI, 2014), fazendo com que a elaboração de novas 

pesquisas, que visam desenvolver materiais e métodos alternativos, com o 

intuito de reduzir o uso de matérias não renováveis, seja cada vez mais 

frequente. 

Dentre os materiais alternativos utilizados em pesquisas, sobressaem-se 

principalmente, os diferentes tipos de plásticos, destacando-se o politereftalato 

de etileno (PET), responsável por grande parte de todo resíduo sólido urbano 

(RSU) coletado nos dias de hoje (PIRES, 2015).  

A soma da necessidade de redução de resíduos gerados na atualidade com a 

busca por materiais alternativos faz com que o ramo da pavimentação, 

principalmente o da pavimentação denominada intertravada, seja comumente 

utilizado nessas pesquisas, que visam avaliar o desempenho físico-mecânico 

deste tipo de pavimento, com a incorporação de resíduos alternativos, que 

substituem diferentes teores dos agregados naturais (LOPES e BACARJI, 

2014).  

Dentro deste contexto, esse estudo tem como principal objetivo, analisar as 

utilidades de materiais plásticos reciclados do tipo PET, na construção civil, 

dando ênfase à utilização deste material na área de pavimentação.  
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2. CONTEÚDO 

 

Segundo Correa (2015), o PET foi desenvolvido em 1941 pelos químicos 

ingleses Rex Whinfield e James Tennant Dickson, sendo considerado um 

polímero termoplástico, possuindo a capacidade de se tornar fluido durante o 

processo de aquecimento, e após ser resfriado, torna-se sólido, voltando ao 

seu estado original, sem sofrer qualquer tipo de alteração nas propriedades 

(PIETROBELLI, 2010; ARAO, 2016; DIAS, 2016), isso faz com que este 

material seja reciclado e moldado, mantendo as suas características físicas.  

Além das características supracitadas, Prado (2007) ainda destaca outras 

características do PET, como a transparência e leveza, a estabilidade térmica e 

química e a impermeabilidade, além de ser considerado um material 100% 

reciclável, que atualmente, vem ganhando destaque como material alternativo 

na construção civil, principalmente na produção de telhas e blocos alternativos 

e até mesmo no concreto convencional (CORREA, 2015).  

Devido ao crescimento populacional, o aumento da geração de resíduos, 

principalmente de resíduos plásticos, é uma consequência natural, em especial 

nas áreas urbanas (PIETROBELLI, 2010), se tornando um problema 

enfrentado pela sociedade e segundo Pires e Paschoalin Filho (2015), mesmo 

quando os plásticos são destinados corretamente para aterros sanitários, eles 

causam impactos ambientais, principalmente devido à impermeabilidade 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT, Ano VI. v 10, n 2,  novembro, 

2017. 

 

causada nas camadas dos aterros, interferindo diretamente na decomposição 

dos materiais orgânicos. Portanto, reciclar é a melhor destinação dos resíduos 

plásticos, pois além de economizar energia, poupa recursos naturais e traz de 

volta ao ciclo produtivo os resíduos que seriam descartados (DIAS, 2016), 

fazendo com que os plásticos ganhem novas utilidades como materiais 

alternativos, encontrando novos proveitos de cunho sustentável.   

Dentre as áreas que utilizam esse compósito alternativo, destaca-se a área de 

pavimentação, principalmente a pavimentação denominada intertravada, que é 

composto por peças de concreto, ou pavers, que são assentados sobre uma 

camada de areia e realizam um intertravamento por contenção lateral, entre si 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND, 2010), se 

direcionando no sentido de substituir os materiais não renováveis por materiais 

alternativos, buscando atender os parâmetros técnicos exigidos.  

Dentre as pesquisas relacionadas com o tema supracitado, merecem destaque 

Cândido, Barreto e Cabral (2014), Tapkire et al (2014) e Pires (2015), que 

utilizaram o plástico do tipo PET, moído ou triturado, visando substituir os 

materiais não renováveis presentes na composição de blocos para 

pavimentação. 

Cândido, Barreto e Cabral (2014), analisaram teores de 15%, 30% e 45% de 

PET, visando a substituição do pó de pedra, em volume, na composição de 

blocos vazados. Os autores realizaram testes de resistência à compressão, 

absorção de água e condutibilidade térmica, concluindo que, os blocos com 

teor de 15% de PET, obtiveram resultados superiores se comparado com os 

blocos convencionais, sem adição de PET. Além disso, Cândido, Barreto e 

Cabral (2014) concluem que, os blocos alternativos com adição de 15% de 

PET, são viáveis financeiramente, pois possuem um custo superior de apenas 

R$ 0,03 por unidade, se comparado aos blocos convencionais.  

Tapkire et al (2014), analisaram a influência de teores de 10%, 20% e 30% de 

plástico, na composição de blocos para pavimentação, substituindo os 

materiais não renováveis. O principal aspecto analisado pelos autores, foi a 
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resistência à compressão das amostras, onde foram realizados testes aos 14 e 

28 dias, tempo este em relação a cura do concreto. Tapkire et al (2014) 

concluíram que, a adição de 10% de plástico, gera uma resistência à 

compressão de 40,07 Mpa nos blocos aos 28 dias, porém, eles afirmam que, a 

adição de até 20% de plásticos, não afeta as características mecânicas do 

concreto, e por consequência, reduzem em até 15% o peso do metro cúbico do 

concreto.  

Por fim, Pires (2015) analisou a influência de PET, em diferentes teores, que 

variavam entre 10% e 60%, na composição de blocos intertravados de 

concreto. Diferente das outras pesquisas, Pires (2015) utilizou aditivos na 

composição de cada traço, fazendo com que a trabalhabilidade da mistura 

melhorasse, resultando em uma melhor resistência à compressão dos blocos. 

Dentre os teores, o que apresentou melhores resultados, foi o traço que utilizou 

10% de PET, atingindo uma resistência de 53,70 Mpa, em contrapartida, o 

traço que utilizou 60% de PET, obteve uma resistência de 16,1 Mpa. De acordo 

com os resultados, o autor afirma que, quanto maior é o teor de PET utilizado 

na composição dos blocos, menor será a resistência à compressão dos 

mesmos. Por fim, Pires (2015) definiu um teor ótimo de PET, com o intuito de 

utilizar o máximo de material e mesmo assim, atingir os parâmetros técnicos 

exigidos pela NBR 9781 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS,2013), sendo este teor o que contém 33,8% de PET em sua 

composição, atingindo uma resistência à compressão de 38,30 Mpa. 

Essas pesquisas demonstram a capacidade mecânica apresentada pelo PET, 

comprovando que, em determinadas quantias, o PET é um material alternativo 

viável e se tomados os devidos cuidados, demonstra ser aceitável como 

matéria prima na construção civil (LOPES e BACARJI, 2014). 
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3. CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, pode-se afirmar que a utilização de PET como material 

alternativo na construção civil, especificamente na área de pavimentação, 

demonstra ser viável. Isso varia de acordo com os teores e métodos utilizados, 

pois ainda não se definiu um método padrão para confecção de blocos, 

tornando necessária o desenvolvimento de novas pesquisas mais especificas. 

Outro fator que interfere diretamente na viabilidade do PET como compósito, é 

o aspecto financeiro, pois em determinadas regiões, devido a pequena oferta 

deste material, o alto valor cobrado pelas empresas recicladoras, torna inviável 

a sua utilização. Por fim, outra grande vantagem que deve ser lembrada, é o 

aspecto ambiental, pois a utilização deste material faz com que milhares de 

embalagens sejam retiradas do meio ambiente, evitando assim, problemas 
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ambientais mais graves, ou até mesmo, aumentando a vida útil de aterros 

sanitários.  
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