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1 RESUMO: 

A demanda por recursos naturais tem aumentado cada vez mais nos últimos anos. 

Sabe-se que, grande parte dos materiais empregados na construção civil, particular-

mente o concreto e a argamassa, causam um grande impacto ambiental. Uma possí-

vel solução sustentável é a substituição da argamassa comum pela argamassa poli-

mérica, neste caso, produzida a partir do polímero polietileno tereftalato, popularmen-

te conhecido como PET. Neste estudo, tem-se como objetivo a avaliação da influência 

da adição do polímero PET, em forma de agregado, nos teores de 2,5 e 5% sobre a 

areia natural. Os corpos-de-prova serão submetidos a uma cura inicial na temperatura 

de 90º C. Por possuir propriedades termoplásticas, espera-se com o aquecimento dos 

corpos de prova, promova uma interação química entre o polímero e consequente-

mente, que o cimento atinja valores característicos ideais em testes de compressão 

para a utilização da argamassa em escala.  

Palavras-chave: Argamassa polimérica, PET, Construção civil. 

 

2 INTRODUÇÃO: 

A argamassa polimérica, pode apresentar boas propriedades físicas tanto quanto a 

convencional. Dentre os diferentes tipos de polímeros, destacam-se os polímeros re-

ciclados sintetizados a partir do politereftalato de etileno, conhecido como “plástico 

PET”. O PET é um dos polímeros mais produzidos no mundo, sendo amplamente 

empregado para o armazenamento de produtos alimentícios em função de sua eleva-

da resistência química. Em função de sua termoplasticidade e consequentemente, 

sua capacidade de se tornar fluido sob ação da temperatura, o plástico PET pode ser 

moldado inúmeras vezes, sem perder suas propriedades (CALLISTER, 2010). O ma-

terial apresenta ainda elevada resistência mecânica e baixo custo (ROMÂO; SPINA-

CÉ; PAOLI, 2009), o que o torna um promissor material para a síntese de argamassas 

poliméricas. Neste contexto, acredita-se que a adição de diferentes teores de PET em 

baixa granulometria a argamassa, permitirá ao composto fresco maior plasticidade e 

lubrificação. Além disso, em função da elevada temperatura em que os corpos de 

prova serão submetidos, especula-se a possibilidade de ocorrência de uma reação 

química entre as moléculas do polímero e do cimento, ocasionando melhorias nas 

propriedades de resistência mecânica do material final.  

 



3 OBJETIVOS 

O presente estudo tem como objetivo demonstrar a influência da adição de PET na 

argamassa, em diferentes teores, quando submetido a uma elevada temperatura e 

avaliar a sua resistência tensão axial. 

 

4 METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

Nos experimentos, utilizou-se cimento do tipo CPV – ARI, areia natural do tipo Saibro, 

de granulometria inferior a 1,13 mm, PET oriundo de garrafas trituradas com granulo-

metria menor que 2,36 mm e água de abastecimento público. A preparação e dosa-

gem da argamassa, se apresenta na composição 1:4,5;0,5 (cimento, agregado miúdo 

e água/cimento) para o traço de referência. Aos demais, houve a substituição da areia 

natural nas proporções de 2,5 e 5% pela areia PET. A confecção da argamassa e 

montagem dos corpos-de-prova se deu seguindo a NBR-5738. Após a moldagem, os 

corpos-de-prova foram levados a estufa na temperatura de aproximadamente 90ºC 

onde permaneceram por 24 horas. Segundo Gambale, uma peça de concreto pode 

atingir temperaturas de até 85ºC a partir do terceiro dia. Assim pretendeu-se simular o 

processo de liberação de calor de hidratação do composto e possivelmente, causar 

uma reação química entre o cimento e a areia PET. Todos os corpos-de-prova foram 

curados em ambiente atmosférico. Os corpos-de-prova foram ensaiados nas idades 

de 7 e 28 dias seguindo a NBR-5729.  

 

5 RESULTADOS PRELIMINARES 

A caracterização para os materiais contendo PET foi o teste de compressão. A Figura 

1, apresenta o gráfico de tensão de compressão em função do tempo. Verifica-se uma 

redução da resistência da argamassa com o aumento do teor de PET nos tempos de 

7 e 28 dias. No tempo de 7 dias, levando-se em conta a média dos teores de substi-

tuição, verifica-se que com 2,5% a resistência a compressão é de 0,73 MPa, repre-

sentando 46,23% em relação ao teor de referência (1,57 MPa). Os corpos -de-prova 

com teores de 5%, não atingiram coesão suficiente entre o PET e o cimento, portanto 

não foi possível submetê-los ao ensaio de compressão. Para o tempo de 28 dias, a 

argamassa com 2,5% de PET, apresentou uma diferença de 49,11% em relação ao 

referencial. Demonstrando um valor menor na queda de resistência, do que nos 7 dias 

de cura. Possivelmente, a redução na resistência ocorreu em decorrência de uma 

menor interação química entre o PET e o cimento. 



 
Figura 1 – Valores do ensaio de compressão nos tempos 7 e 21 dias. 

 

Certamente, a temperatura de 90ºC não foi suficiente para a quebra do polímero. Vale 

salientar que novos testes em diferentes temperaturas serão realizados visando o 

aumento da resistência à compressão e a correção do elevado desvio dos corpos-de-

prova contendo PET. 
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