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RESUMO: O objetivo deste trabalho é verificar a hipótese de que as fibras dispersas de papel kraft, 
provenientes do processo de reciclagem de embalagens de cimento, podem ser utilizadas como 
estabilizantes para melhorar as propriedades mecânicas de um solo argiloso e outro arenoso. Após 
realizar ensaios de caracterização física, compactação, compressão não-confinada e cisalhamento 
direto a partir de amostras deformadas, foram realizadas análises comparativas dos solos sem fibra 
e quando estabilizados com 5%, 10% e 15% de fibras dispersas em relação ao peso de solo seco, 
com três repetições de cada ensaio para as análises estatísticas. Constatou-se uma melhoria no 
desempenho das misturas quanto à resistência ao cisalhamento em ambos os solos, sendo 
observado o melhor desempenho no solo argiloso. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
A reciclagem de resíduos sólidos vem sendo 
crescentemente debatida e impulsionada 
enquanto alternativa de ação à disposição da 
sociedade diante da crise ambiental 
reconhecida, devido a razões de natureza 
ambiental, pedagógica e cultural, especialmente 
em relação à crescente poluição ambiental que 
atinge o solo, o ar, os rios e os mares; o 
eventual esgotamento das matérias-primas; e o 
interesse social em se envolver a população em 
um esforço coletivo na salvaguarda dos 
interesses ambientais (CALDERONI, 2003). 
 A transformação de um resíduo em um 
produto comercial efetivamente utilizado pela 
sociedade oferece grandes oportunidades para 
aumentar a sustentabilidade social e ambiental, 
mas oferece também significativos riscos 
ambientais, técnicos e financeiros e para a 
saúde dos trabalhadores (JOHN e ÂNGULO, 
2003). 

 Dentre os mais sérios problemas 
contemporâneos, enfrentados pela gestão 
ambiental, pode-se destacar o impacto da 
geração de resíduos sólidos dos vários 
processos de produção e seu potencial para 
reciclagem, provocado pela Indústria da 
Construção Civil (BLUMENSCHEIN, 2001). 
Embora seja possível e prioritário reduzir a 
quantidade de resíduos durante a produção e até 
pós-consumo, eles sempre serão gerados. A 
construção civil é certamente o maior gerador 
de resíduos de toda a sociedade e seu impacto 
ambiental está associado ao uso intensivo de 
matérias-primas naturais não renováveis, além 
de um grande volume de resíduos gerados e não 
aproveitados totalmente. 
 A importância do aproveitamento de 
resíduos deve-se basicamente a dois fatores: a 
possibilidade de desenvolvimento de materiais 
de baixo custo a partir de subprodutos 
industriais, disponíveis localmente, através da 
investigação de suas potencialidades; e, a 
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interface direta do setor da construção com a 
cadeia produtiva fornecedora de insumos e 
diretamente através do potencial uso de 
materiais e processos que causem mínimo 
impacto na cadeia produtiva. A Indústria da 
Construção Civil apresenta viabilidade para 
incorporar resíduos industriais nos materiais de 
construção e reduzir custos dos produtos de 
construção (ROCHA E CHERIAF, 2003). 
 O volume de entulho de construção e 
demolição gerado é até duas vezes maior que o 
volume de lixo sólido urbano. Dentre os 
materiais orgânicos dos resíduos da construção 
encontram-se os sacos de cimento feitos de 
papel kraft natural multifoliado, os quais, 
geralmente, não são reaproveitados ou 
reciclados após o seu uso nas obras por estar 
contaminados com cimento, gerando assim um 
enorme volume desse resíduo (BUSON, 2009).  
 As especificações técnicas de produção dos 
sacos de cimento exigem uma celulose sulfato 
de fibra longa e de alta resistência, que é 
geralmente empregada pura e garante à sua 
fibra excelentes propriedades físicas e 
mecânicas. Então, estes materiais poderiam ser 
úteis do ponto de vista geotécnico, pois muitas 
vezes o solo de um determinado local não 
apresenta condições adequadas para a aplicação 
em construções.   
 A produção mundial de cimento é de cerca 
de 5 bilhões de toneladas, que pode ser 
fornecido a granel ou em sacos de papel kraft 
multifoliado. Na maioria de regiões o consumo 
de cimento ensacado é maior que o de cimento 
a granel, o que mostra que sua reciclagem é 
relevante e necessária, sendo de vital 
importância selecionar o tipo adequado de 
reciclagem para o aproveitamento deste 
resíduo, pois a reciclagem de resíduos pode 
causar impactos ao meio ambiente ainda piores 
que o próprio resíduo antes de ser reciclado. 
 Na prática da engenharia geotécnica, muitas 
vezes, o solo de um determinado local não 
apresenta condições adequadas para sua 
aplicação na construção, podendo ser pouco 
resistente, muito compressível ou apresentar 
características que deixam a desejar do ponto 

de vista econômico; nestes casos o engenheiro 
geotécnico deverá tomar uma das seguintes 
decisões: aceitar o material e desenvolver o 
projeto com as restrições do solo, substituir o 
solo por um outro de características adequadas 
ao projeto, ou alterar as propriedades do solo 
existente para obter a qualidade necessária.  
 Como uma possível solução, pode-se utilizar 
a técnica da estabilização de solos, que tem 
como finalidade melhorar as propriedades 
mecânicas e hidráulicas dos solos. Mas, devido 
à grande variedade de solos, cada método de 
estabilização somente é aplicável para um 
limitado número de solos, pelo que deve se ter 
certeza das propriedades para melhorar e 
executar o método de estabilização mais ótimo 
e eficiente. Desta forma, os mecanismos de 
compactação podem ser mecânicos, físicos e 
químicos, ou a técnica de estabilização com o 
uso de fibras (naturais ou artificiais). 
 O estudo com a inclusão de fibras tem seus 
inícios na pesquisa feita por Buson (2009), onde 
desenvolve e analisa o desempenho técnico de 
blocos de terra compactada – BTCs – com a 
incorporação de fibras de polpa de celulose 
provenientes da reciclagem de sacos de cimento 
(fibras dispersas de papel kraft) e uma fração de 
cimento, para elementos de vedação vertical de 
edificações e habitações de interesse social; o 
novo compósito foi denominado por ele como 
Kraftterra, e obteve bons resultados. 
 Estas evidências motivaram o 
desenvolvimento desta pesquisa, que visa 
proporcionar à sociedade uma alternativa para 
reduzir o impacto ambiental com a eliminação 
desse resíduo da natureza, abordando aspectos 
de estabilização para melhorar as características 
e propriedades geotécnicas, como resistência ao 
cisalhamento direto e à compressão simples, 
unicamente com a adição das fibras dispersas 
de papel kraft aos solos em diferentes dosagens. 
  
 
2 METODOLOGIA 
 
A pesquisa foi direcionada à caracterização da 
mistura dos solos com as fibras dispersas de 
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papel kraft para fins de estabilização, 
comparando o comportamento das misturas 
com os solos sem fibra; para tanto, foram 
adicionadas diferentes porcentagens de fibras 
dispersas até encontrar a proporção ótima para 
cada solo estudado. 
 
2.1 Características dos Solos 
 
Para o desenvolvimento desta pesquisa, optou-
se por utilizar dois tipos de solos provenientes 
da região Metropolitana de Campinas – São 
Paulo, um deles coletado na parte sul da cidade 
de Paulínia/SP e outro da parte Norte de 
Campinas/SP, aqui denominados solo 1 
(arenoso) e solo 2 (argiloso), respectivamente.  
 Foram realizados ensaios de granulometria 
conjunta normatizados pela NBR 7181 (ABNT, 
2016); ensaios de limite líquido, de acordo com 
a norma NBR 6459 (ABNT, 2016); e ensaios de 
limite plástico de acordo com a norma NBR 
7180 (ABNT, 2016).  
  
2.2 Reciclagem das Embalagens de Cimento 
e Obtenção das Fibras Dispersas de Papel Kraft 
 
A coleta das embalagens de cimento foi 
realizada em diversas obras nas imediações. 
 Conforme o procedimento proposto por 
Buson (2009), mas com algumas modificações 
feitas para esta pesquisa, foram realizados os 
seguintes procedimentos para a reciclagem das 
embalagens de cimento, bem como a obtenção 
da celulose das mesmas e das fibras dispersas 
em laboratório: 1) Limpeza das embalagens de 
cimento, que normalmente são descartadas com 
algum resto de cimento no fundo das 
embalagens, sendo esta limpeza mais cuidadosa 
nas embalagens que foram expostas à umidade 
excessiva ou tiveram contato com a água 
hidratando os restos de cimento e formando 
pedriscos ou até grandes placas rígidas no seu 
interior que poderiam provocar danos ao 
equipamento de reciclagem; 2) Transformação 
das embalagens de cimento em polpa de 
celulose, cujo procedimento tem as seguintes 
etapas: a) Fragmentação do papel em pedaços 

menores que 5 centímetros, b) Imersão do papel 
fragmentado em água por algumas horas para 
amolecer as fibras; c) Trituração do papel 
molhado no liquidificador industrial até a total 
separação das fibras do papel, chegando à 
consistência de polpa de celulose e obtendo 
assim a dispersão das fibras do papel kraft 
natural multifoliado; deve-se notar que por cada 
embalagem de cimento foram necessários 
aproximadamente 3,25 litros de água no 
processo de produção da polpa de celulose, o 
que torna visível o elevado consumo de água e 
devido a questões ambientais a água foi 
reutilizada tantas vezes quanto possível; 3) 
Remoção do excesso de água, para a qual o 
material foi colocado em um saco de algodão e 
fazendo torção manual o excesso de água foi 
removido; 4) Dispersão das fibras de papel 
kraft, necessária para facilitar a incorporação 
destas ao solo e obter misturas mais 
homogêneas; para isso, foi utilizada uma 
argamassadeira pequena de movimento 
planetário, onde a polpa de celulose sem o 
excesso de água foi agitada até as fibras ficarem 
soltas e serem facilmente visualizadas, 
demorando de 2 a 4 minutos, dependendo da 
quantidade de fibra a ser dispersa. 
 Na Figura 1 ilustra-se o processo de 
transformação das embalagens de cimento em 
fibras dispersas de papel kraft. 
 
2.3 Mistura dos Solos com as Fibras 
Dispersas de Papel Kraft 
 
O processo de mistura dos solos com as fibras 
dispersas de papel kraft foi realizado com uma 
argamassadeira grande de movimento 
planetário.  
 Para uma boa mistura do solo com as fibras, 
deve-se seguir uma sequência eficiente para a 
ordem de colocação dos materiais (Buson, 
2009), uma vez que este procedimento pode 
influenciar na eficiência e homogeneidade da 
mistura; a ordem de colocação foi a seguinte: 1) 
Colocaram-se as fibras dispersas na 
argamassadeira grande e iniciou-se o processo 
de rotação; 2) Em seguida, acrescentou-se uma 
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pequena quantidade de solo para cobrir 
uniformemente as fibras com uma fina camada, 
evitando que as mesmas se aglomerem; 3) 
Acrescentou-se aos poucos, mantendo o 
misturador ligado, o solo restante à mistura 
alternando com a água necessária para se 
chegar à umidade ótima de compactação e para 
evitar a produção de poeira, que dificulta a 
incorporação das fibras ao solo e a 
homogeneização da mistura; 4) Com a mistura 
homogênea, retirou-se do equipamento e 
iniciou-se o preparo das amostras para os 
ensaios respectivos. 
 

 

 
 
Figura 1. Processo de obtenção das fibras dispersas de 
papel kraft: a) kraft fragmentado e molhado.; b) polpa de 
celulose; c) polpa sem excesso de água (após a torção); d) 
fibras dispersas. 
  
2.4 Proporções 
 
As variáveis da mistura (tipo de solo e 
percentuais de fibra) foram introduzidas para 
que fossem definidas as proporções ideais ou 
mais adequadas para cada tipo de solo avaliado, 
com o objetivo de realizar estabilizações com a 
mistura solo - fibras dispersas de papel kraft. 
Tratando-se do estudo de uma nova 
metodologia, sem caracterização definida ou 
normas específicas, optou-se pela análise 
comparativa entre o desempenho da mistura 
solo - fibras e o solo sem fibra. 
 Assim, com base no trabalho de Buson 
(2009), onde se indica que o melhor 
comportamento dos blocos de terra compactada 

foi quando se adicionou 6% de cimento e 6% 
de fibras dispersas de papel kraft, decidiu-se 
testar as porcentagens de 5%, 10% e 15% de 
fibras dispersas, em relação ao peso de solo 
seco, restringindo a pesquisa somente ao 
emprego de fibras dispersas. 
 
2.5 Preparação de Amostras e Programa de 
Ensaios 
 
Definidas as porcentagens de fibra, procedeu-se 
à mistura e preparação das amostras. 
Realizaram-se três repetições por cada ensaio 
tendo em vista as variabilidades inerentes ao 
processo de execução (análise estatística). 
 Foram realizados os seguintes ensaios para 
os solos sem fibra e os solos com as 
porcentagens definidas de fibra. 
 
2.5.1 Ensaios de Compactação 
 
Estes ensaios foram realizados utilizando a 
energia de compactação correspondente ao 
proctor normal, segundo a metodologia descrita 
na norma NBR 7182 (ABNT, 1988), para fins 
de determinação do peso específico aparente 
seco máximo (γdmáx) e da umidade ótima (wót) 
nas misturas. 
 
2.5.2 Ensaios de Cisalhamento Direto 
 
Os corpos-de-prova utilizados nos ensaios de 
cisalhamento direto foram moldados nos 
parâmetros ótimos (wót e γdmáx), compactando 
dinamicamente no molde do ensaio de 
compactação proctor com energia normal. A 
partir da amostra compactada se talharam os 
corpos-de-prova com ajuda de um anel metálico 
padronizado. 
 Os ensaios foram executados seguindo a 
metodologia proposta pela Norma ASTM 
D3080/D3080M-11 (2011), fazendo e a ruptura 
imediatamente após o talhado e utilizando 
tensões normais de 50, 100 e 200 kPa. 
  
2.5.3 Ensaios de Resistência à Compressão 
Não-confinada 

a) b) 

c) d) 
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Os corpos-de-prova utilizados nos ensaios de 
compressão não-confinada foram moldados nos 
parâmetros ótimos da energia de compactação, 
utilizando um molde reduzido de 5 cm de 
diâmetro e 10 cm de altura, mantendo-se a 
relação 2:1 (altura:diâmetro). 
 Os ensaios foram executados seguindo a 
metodologia proposta pela norma NBR 12770 
(ABNT, 1992), e realizando a ruptura 
imediatamente após a moldagem. 
  
 
3 RESULTADOS E ANÁLISES 
 
3.1 Características dos Solos 
 
A partir dos ensaios de granulometria conjunta, 
o solo 1 apresenta uma textura composta por 
areia em sua maior parte (52%), mas também 
com proporções de argila (33%) e silte (15%) e 
uma coloração marrom-clara; e, o solo 2 
apresenta uma textura composta por argila em 
sua maior parte (37%), mas também com 
proporções de silte (32%) e areia (31%) e uma 
coloração vermelha. 
 Nos ensaios de limite de liquidez, foram 
obtidos os valores de 35% para o solo 1 e 46% 
para o solo 2; nos ensaios de limite de 
plasticidade foram obtidos os valores de 21% 
para o solo 1 e 32% para o solo 2; que resultou 
em um índice de plasticidade (IP) de 14% para 
ambos os solos. 
 A partir dos resultados obtidos, foi possível 
classificar os solos de acordo com o Sistema 
Unificado de Classificação dos Solos – USCS, 
de acordo com o sistema de classificação da 
AASHTO (American Association of State 
Highway and Transportation Officials) e 
também pela metodologia de classificação de 
solos MCT, utilizando o método de ensaio da 
norma ME 258 (DNER, 1994), como pode se 
ver na Tabela 1 a seguir. 
  
Tabela 1. Identificação dos solos pelas classificações 
USCS, AASHTO e MCT. 

Solo USCS AASHTO MCT 
Solo 1 SC A-6 (4) NG’ 

Solo 2 ML A-7-5 (10) LG’ 
 
 De acordo com os resultados apresentados 
na Tabela 1, o solo 1 pela USCS trata-se de 
uma areia argilosa com representação da fração 
fina acima da linha A (CL - argila inorgânica de 
mediana plasticidade), pela AASHTO é um 
solo argiloso, cujo comportamento como 
camada de pavimento é regular a mau e 
apresenta grandes variações de volume entre os 
estados seco e úmido, e pela metodologia MCT 
é um solo não-laterítico argiloso que apresenta 
características das argilas tradicionais muito 
plásticas e expansivas quando compactado nos 
parâmetros ótimos de compactação. Quanto ao 
solo 2, de acordo com a USCS trata-se de um 
silte inorgânico de mediana compressibilidade 
com areia, pela AASHTO é um solo argiloso, 
com comportamento próximo ao solo 1, mas 
com elevado limite de liquidez, e pela 
metodologia MCT é um solo laterítico argiloso 
que apresenta resistência à erosão hidráulica 
quando compactados apropriadamente, mas 
possui colapsibilidade em estado natural por 
imersão em água e alta permeabilidade quando 
apresentam agregados bem desenvolvidos. 
 
3.2 Ensaios de Compactação 
 
Nas tabelas 2 e 3, encontram-se os valores do 
peso específico aparente seco máximo (γdmáx) e 
do teor de umidade ótima (wót) determinados 
para os solos (ensaios realizados com três 
repetições), bem como para as respectivas 
misturas, sendo que somente se mostram os 
valores médios, desvios e coeficientes de 
variação. 
 

Tabela 2. Parâmetros ótimos de compactação do solo 1 

Parâmetros 
Porcentagem de fibras dispersas 

de papel kraft 
0% 5% 10% 15% 

γdmáx 
(kN/m3) 

X 17,6 16,8 16,2 15,4 
Sd 0,059 0,072 0,195 0,050 

CV(%) 0,33 0,43 1,20 0,33 

wót (%) 
X 16,5 17,9 19,0 21,4 
Sd 0,395 0,257 0,710 0,893 

CV(%) 2,4 1,4 3,8 4,2 
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Onde: X = média; Sd = desvio padrão; CV(%) = 
coeficiente de variação 
 
 O solo 1 apresentou valores médios de 
γdmáx=17.6 kN/m3 y wót=16.5%, entanto que o 
solo 2 γdmáx=16.1 kN/m3 y wót=24,9%. A adição 
de 5%, 10% e 15% de fibras dispersas de papel 
kraft conduziu a menores valores de peso 
específico seco máximo da ordem de 5%, 8% e 
13%, respectivamente, no solo 1, e da ordem de 
4%, 8% e 11% no solo 2. Verificaram-se 
também aumentos no teor de umidade ótima da 
ordem de 8%, 15% e 30% no solo 1 e de 5%, 
10% e 16% no solo 2, quando adicionados 5%, 
10% e 15% de fibras, respectivamente. 
 

Tabela 3. Parâmetros ótimos de compactação do solo 2 

Parâmetros 
Porcentagem de fibras dispersas 

de papel kraft  
0% 5% 10% 15% 

γdmáx 
(kN/m3) 

X 16,1 15,5 14,8 14,4 
Sd 0,086 0,012 0,006 0,049 

CV(%) 0,54 0,07 0,04 0,34 

wót (%) 
X 24,9 26,2 28,1 29,0 
Sd 0,315 0,126 0,312 0,486 

CV(%) 1,3 0,5 1,1 1,7 
Onde: X = média; Sd = desvio padrão; CV(%) = 
coeficiente de variação 
 
  Os valores dos desvios padrão e 
coeficientes de variação (grau de variabilidade 
dos dados em relação à média), são baixos para 
todos os ensaios realizados, sendo que esta 
variação não é significativa. O teste de Dunnett, 
ao nível de significância de 5%, mostrou que a 
adição de fibras dispersas de papel kraft, 
independentemente da porcentagem, diminuiu 
significativamente o valor do peso específico 
aparente seco máximo e aumentou 
significativamente o valor de umidade ótima 
em ambos os solos; os maiores valores de 
umidade ótima foram alcançados pela aplicação 
de 15% de fibras, seguido de 10% e 5%. 
 
3.3 Ensaios de Cisalhamento Direto 
 
Das repetições realizadas nos ensaios, optou-se 
por determinar a média das tensões cisalhantes 
máximas para cada tensão normal aplicada, 

obtendo as envoltórias médias de resistência 
plotadas para a obtenção dos parâmetros de 
resistência (ângulo de atrito (ϕ) e intercepto de 
coesão (c)). Cabe ressaltar que o critério para 
definir as envoltórias foi de Mohr-Coulomb. 
 Nas Figuras 2 e 3 se apresentam as 
envoltórias médias de resistência para cada tipo 
de solo e suas respectivas misturas e nas Tabela 
4 e 5 se apresentam os valores numéricos dos 
ângulos de atrito e de interceptos de coesão. 
 

 
 
Figura 2. Envoltórias médias de resistência 
correspondentes ao solo 1 e suas misturas. 
 

 
Figura 3. Envoltórias médias de resistência 
correspondentes ao solo 2 e suas misturas. 
 

Como se pode observar, a adição de 5%, 
10% e 15% de fibras dispersas conduziu a 
maiores valores de ângulo de atrito da ordem de 
0%, 3% e 10%, respectivamente, no solo 1 
(Figura 2), e da ordem de 48%, 24% e 24% no 
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solo 2 (Figura 3). Verificaram-se também 
diminuição dos valores da coesão da ordem de 
18%, 11% e 33% no solo 1, quando adicionados 
5%, 10% e 15% de fibras, respectivamente; o 
solo 2 apresentou aumento de coesão da ordem 
de 3% quando adicionados 5% de fibras e 
diminuição de coesão da ordem de 12% e 16% 
quando adicionados 10% e 15% de fibras, 
respectivamente. 
 
Tabela 4. Ângulo de atrito interno e coesão para o solo 1 

Parâmetros 
Porcentagem de fibras dispersas 

de papel kraft 
0% 5% 10% 15% 

ϕ (°) 
X 29 29 30 32 
Sd 1,60 0,44 1,01 0,67 

CV(%) 5,6 1,5 3,3 2,1 

c 
(kPa ) 

X 90 73 80 59 
Sd 4,16 1,99 2,7 0,85 

CV(%) 4,6 2,7 3,4 1,4 
Onde: X = média; Sd = desvio padrão; CV(%) = 
coeficiente de variação 

 
Tabela 5. Ângulo de atrito interno e coesão para o solo 2 

Parâmetros 
Porcentagem de fibras dispersas 

de papel kraft 
0% 5% 10% 15% 

ϕ (°) 
X 25 37 31 31 
Sd 0,39 0,81 1,29 1,69 

CV(%) 1,5 2,2 4,2 5,4 

c 
(kPa ) 

X 74 76 66 62 
Sd 1,70 7,89 2,10 3,18 

CV(%) 2,3 10,3 3,2 5,1 
Onde: X = média; Sd = desvio padrão; CV(%) = 
coeficiente de variação 

 
O teste de Dunnett, ao nível de significância 

de 5%, indicou que não houve diferença 
significativa entre os valores de ângulo de atrito 
quando adicionados 5% e 10% de fibras no solo 
1, mas indicou que a adição de 15% de fibras 
aumentou significativamente este valor no 
mesmo solo; no solo 2, o teste de Dunnett 
mostrou que a adição de fibras dispersas, 
independentemente da porcentagem, aumentou 
significativamente o valor do ângulo de atrito, 
sendo os maiores valores alcançados pela 
adição de 5%, seguido das adições de 10% e 
15%, iguais entre si. No que se refere à coesão, 
a análise estatística indicou que houve 

diminuição significativa dos valores de coesão 
no solo 1; no solo 2, não houve diferença 
significativa entre os valores de coesão nos 
tratamentos com 5% e 10%, mas houve 
diminuição significativa no tratamento com 
15% de fibras. 

Por meio deste ensaio é possível analisar as 
curvas da Tensão cisalhante vs. Deformação 
específica horizontal; sendo que, para ambos os 
solos se observou que a deformação cisalhante 
específica horizontal aumenta conforme eleva-
se a porcentagem de fibras. A adição de 5% de 
fibra aos solos não apresentou grandes 
variações nas deformações; mas a adição de 
10% e 15% acrescentam as deformações, quase 
ao dobro. Além disso, também é possível 
analisar as curvas de Variação volumétrica vs. 
Deformação específica horizontal, nas quais foi 
possível observar que a variação volumétrica 
também aumenta conforme aumenta a 
porcentagem de fibras. 

 
3.4 Ensaios de Resistência à Compressão 
Não-confinada 
 
A partir da realização dos ensaios, obtiveram-se 
as curvas tensão vertical vs. deformação 
específica para cada tipo de solo e suas 
respectivas misturas, e logo após, a partir dessas 
curvas, determinaram-se os valores 
correspondentes à resistência à compressão 
não-confinada, que se apresentam nas Tabelas 6 
e 7 

 
Tabela 6. Resistência à compressão não-confinada (qu) 

para o solo 1 

Parâmetros 
Porcentagem de fibras dispersas 

de papel kraft 
0% 5% 10% 15% 

qu 
(kPa) 

X 208 216 243 221 
Sd 9,64 1,33 10,09 11,87 

CV(%) 4,6 0,6 4,1 5,4 
Onde: X = média; Sd = desvio padrão; CV(%) = 
coeficiente de variação 

 
Tabela 7. Resistência à compressão não-confinada (qu) 

para o solo 2 
Parâmetros Porcentagem de fibras dispersas 

de papel kraft 
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0% 5% 10% 15% 

qu 
(kPa) 

X 240 225 217 213 
Sd 8,13 10,92 20,30 5,50 

CV(%) 3,4 4,9 9,3 2,6 
Onde: X = média; Sd = desvio padrão; CV(%) = 
coeficiente de variação 

 
A adição de 5%, 10% e 15% de fibras 

dispersas conduziu a maiores valores de 
resistência à compressão não-confinada da 
ordem de 3%, 17% e 6%, respectivamente, no 
solo 1; e no solo 2 se apresentaram menores 
valores, da ordem de 6%, 10% e 11% quando 
adicionados 5%, 10% e 15% de fibras, 
respectivamente. 

O teste de Dunnett, ao nível de significância 
de 5%, indicou que no solo 1 não houve 
diferença significativa entre os valores de 
resistência à compressão não-confinada quando 
adicionados 5% e 15% de fibras, mas o valor 
aumentou significativamente com a adição de 
10% de fibras; no solo 2, o teste de Dunnett 
mostrou que a adição de fibras dispersas, 
independentemente da porcentagem, não 
apresentou diferenças significativas nos valores 
de resistência à compressão não-confinada 

 Analisando as curvas tensão vertical vs. 
deformação específica, no solo 1, a deformação 
específica aumentou conforme o incremento de 
fibra, apresentando-se as maiores deformações 
na mistura com 15% de fibras. No solo 2 a 
deformação específica sem fibra e com 5% de 
fibra não apresentou alteração em seu 
comportamento, tal fato não foi observado para 
as misturas com 10% e 15% de fibra, notando 
um aumento das deformações. 

 
 

4 ANÁLISE GLOBAL DOS 
RESULTADOS 
 
Quanto ao solo 1 (arenoso) as análises 
estatísticas mostraram que não houve diferença 
significativa nos parâmetros obtidos nos ensaios 
de cisalhamento direto (φ, c), nem nos valores 
de qu (compressão não-confinada). As análises 
também indicaram que a adição de 5% de fibras 
apresentou variações pouco significativas nos 

parâmetros de compactação. Verificou-se um 
ganho de resistência à compressão não-
confinada com 10% de fibras; no entanto, com 
o incremento de 10% e 15%, verificou-se 
deformações consideráveis das amostras, 
desfavorecendo a possível aplicação da mistura 
como estabilizante de solo. 
 Com relação ao solo 2, as análises 
estatísticas mostraram que a adição de 5% de 
fibras dispersas contribuiu a uma melhoria 
significativa nos valores de ângulo de atrito, 
quando comparado com o solo sem fibra. As 
análises mostraram também que quando 
adicionado 5% de fibras neste solo, não houve 
diferenças significativas nos valores de 
resistência à compressão não-confinada; 
ademais, apresentou variações pouco 
significativas nos parâmetros de compactação. 
Esta proporção de fibras (5%) de fibras não 
alterou a deformação dos corpos de provas dos 
ensaios de cisalhamento direto e compressão 
não confinada, sendo que o inverso foi 
verificado nas adições de 10% e 15%. Todas 
essas observações indicam que houve melhoria 
na mistura sem grandes prejuízos nas 
deformações, afirmação que permite otimizar o 
teor adequado de fibra. 
 Portanto, conforme as análises estatísticas 
realizadas por meio do teste de Dunnett e as 
observações detalhadas dos ensaios, optou-se 
por fazer a otimização dos resultados apenas 
para o ensaio de cisalhamento por ser o 
principal interesse desta pesquisa, e apenas para 
o solo 2 (argiloso) por apresentar melhorias 
significativas quanto ao ângulo de atrito. 
 Assim, para determinar o teor de fibra ideal 
que forneceria o máximo ângulo de atrito, 
realizaram-se algoritmos no software Matlab 
7.0, a partir do método de diferenças divididas 
para determinar o polinômio de interpolação 
(BURDEN E FAIRES, 2010) que permite 
otimizar o teor de fibra. A partir destas análises, 
verificou-se que o teor ótimo de fibra seria de 
4,7% e o ângulo de atrito máximo atingido seria 
de 37°. 
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5 CONCLUSÕES 
 
O uso das fibras dispersas de papel kraft está 
diretamente ligado com a preocupação 
ambiental do tema proposto. Entretanto, a 
contribuição deste trabalho não é unicamente a 
possibilidade de utilizar este material tão 
abundante na sociedade como estabilizante, 
tendo em consideração que esse uso também 
contribui significativamente na melhoria das 
propriedades físicas e mecânicas do solo 
argiloso. 
 Verificou-se que a transformação do papel 
Kraft em polpa de celulose consume pouca 
energia, sendo necessário apenas o uso de água 
para a realização do processo de reciclagem. 
Este fator justifica ainda mais o estudo das 
misturas com estas fibras. 
 O solo argiloso respondeu melhor ao 
tratamento com as fibras dispersas do que o 
solo arenoso, no que se refere à resistência ao 
cisalhamento; sendo que, independentemente 
dos percentuais de fibras utilizados, os valores 
de ângulo de atrito se elevaram 
significativamente, sendo o melhor resultado 
apresentado quando adicionado 5% de fibras, 
com um aumento da ordem de 48%. A coesão 
sofreu diminuições significativas com 10% e 
15% de fibras. 
 O possível teor ótimo de fibra para o solo 
argiloso melhorar as suas propriedades 
geotécnicas significativamente é de 4,7%. 
 Considera-se, portanto, a mistura solo - 
fibras dispersas de papel kraft como sendo mais 
uma alternativa para a estabilização de solos, 
desde que sejam feitas as análises respectivas 
das propriedades físicas e mecânicas dos solos; 
e também como uma alternativa para a redução 
do impacto ambiental causado pelo descarte 
desordenado das embalagens de cimento nas 
obras. 
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