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RESUMO 

As embalagens de cimento e de cal, feitas de papel kraft, constituem uma grande parte dos 
resíduos sólidos gerados pela construção civil. Sem práticas viáveis de reaproveitamento, 
esses materiais são descartados de forma incorreta em sua grande maioria. Buscando uma 
alternativa de reaproveitamento, o Projeto Kraft surgiu no LABITECC - UFG com a ideia de 
se incorporar essas embalagens em argamassas na forma de fibras. Atestada a viabilidade 
de se incorporar na argamassa de assentamento, a presente pesquisa busca avaliar o 
desempenho da fibra na argamassa de revestimento interno. Com esse objetivo, foi 
executado um programa experimental que permitisse analisar as propriedades da 
argamassa nos estados fresco, endurecido e na forma de revestimento em obra. Foram 
aplicados três painéis de revestimento com argamassa de referência, com argamassa 
contendo fibra e com argamassa contendo fibra e aditivo. Apesar das pesquisas prévias 
mostrarem bons resultados de aderência, os resultados obtidos neste estudo foram 
diferentes do esperado. Supõe-se que a baixa dispersão da fibra na mistura, bem como 
algumas condições de execução tenham interferido nesse comportamento. O aditivo 
incorporador de ar, apesar de reduzir a água de amassamento, prejudicou algumas 
propriedades da argamassa. Acredita-se que com a dispersão correta da fibra e um 
processo de execução padronizado, a aplicação como argamassa de revestimento ainda 
seja uma alternativa viável para o reaproveitamento do material.  
 

Palavras-chave: Revestimento. Argamassa. Fibras de celulose. Embalagens. Resíduo. 
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1 INTRODUÇÃO  

A construção civil é responsável por um grande percentual dos resíduos sólidos produzidos 

em centros urbanos. Segundo o IPEA (2012), essa porcentagem chega a variar de 50% a 

70%. No Brasil é predominante um processo construtivo tradicional, caracterizado por 

estruturas de concreto, alvenaria de vedação com blocos cerâmicos e alvenaria estrutural. 

Dessa forma, a argamassa, seja ela para construção de alvenaria ou revestimento para 

paredes, se faz presente na maioria das construções brasileiras. Observa-se assim, que há 

um grande consumo de materiais como cimento e cal, levando a um descarte considerável 

das embalagens desses produtos. 

De acordo com a Resolução n° 307 de julho de 2002 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente - CONAMA (Brasil, 2002), os sacos de cimento e de cal são resíduos de classe B, 

portanto devem ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento 

temporário. Apesar do descaso com a destinação correta desse material por parte da 

maioria dos construtores brasileiros, a tendência sustentável que surgiu nos últimos anos 

vem mudando esse comportamento, ainda que de forma lenta.  

A reciclagem do papel kraft reduz o volume de resíduos, que ora atuam como poluentes 

quando descartados de forma incorreta, ora ocupam espaço nos aterros quando 

devidamente rejeitados. Segundo informações fornecidas pela Adezan Embalagens e 

Logística, o tempo de decomposição do papel pode chegar a 6 meses. Além disso, o 

material pode ser reutilizado na própria construção civil, como por exemplo, em argamassas. 

De acordo com Carvalho (2014), a fibra proveniente do processamento a seco das 

embalagens pode substituir um teor de areia, em massa, gerando uma economia de 

materiais. No Brasil, 70% da areia é retirada de leitos de rios e tal atividade é caracterizada, 

normalmente, pela remoção da vegetação local para uso e ocupação temporária do solo, 

levando assim a um desequilíbrio, mesmo que momentâneo, do ecossistema local. 

Além da viabilidade ambiental da reutilização da sacaria de cimento e de cal, deve-se 

observar também as vantagens e desvantagens econômicas, bem como sua facilidade de 

implantação no processo construtivo, uma vez que a melhoria pode não ser tão significativa 

frente ao investimento necessário e à possível dificuldade de alteração do procedimento de 

execução.   
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Vale ressaltar que no processo de incorporação do papel kraft na argamassa, não 

necessariamente se espera uma melhoria de suas propriedades. O alcance de resultados 

equivalentes das propriedades da argamassa convencional já constitui um benefício, 

garantindo uma destinação ambientalmente sustentável ao resíduo, além de possível 

economia de materiais. 

Em estudos prévios do grupo de pesquisas do LABITECC – UFG, Carvalho, Cintra e 

Carasek (2012); Carvalho, Santos e Carasek (2012) e Carvalho (2014) foi atestada a 

viabilidade de se incorporar o papel Kraft na forma de fibras à argamassa de assentamento 

de alvenaria em blocos cerâmicos e em blocos de concreto. Nos primeiros trabalhos a fibra 

foi obtida por polpação dos sacos mediante a agitação do papel em água potável e, 

posteriormente, as fibras foram obtidas por meio de um processamento a seco; em ambos 

os casos sem qualquer processo químico. Os resultados foram muito bons, mostrando 

principalmente um aumento da resistência de aderência das argamassas com fibras em 

relação às argamassas sem fibras. Dessa forma, pretende-se estender esse estudo e testar 

a argamassa para revestimento de paredes internas e externas com o teor de 7% de fibras, 

analisando as propriedades do revestimento de argamassa de camada única. 

1.1 JUSTIFICATIVA 

Com o advento de novas tecnologias, a crescente industrialização e o aumento de pessoas 

em centros urbanos, o grande volume de resíduos acumulados passou a ser um grave 

problema urbano, de difícil gerenciamento. 

Um dos principais problemas enfrentados pela gestão ambiental é o impacto da geração, e 

posterior descarte, dos resíduos da indústria da construção civil. Tal impacto está 

relacionado com o uso intenso dos recursos naturais não renováveis, além do grande 

volume de resíduos descartados e não aproveitados em sua grande maioria (STACHERA 

JR; CASAGRANDE JR., 2008). 

Diante desse cenário, torna-se visível a necessidade de implantação de políticas com o 

objetivo de diminuir os resíduos produzidos nas cidades, e principalmente pela construção 

civil, viabilizando soluções para o descarte correto, fortalecendo a reciclagem. 

A sacaria de papel kraft destinada à embalagem de cimento e de cal, está presente em 

grande quantidade em quase todos os tipos de obras, sem práticas viáveis de 

reaproveitamento.  
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Segundo Carvalho (2014), esse tipo de resíduo é frequentemente rejeitado pelas usinas de 

reciclagem devido à contaminação pelos aglomerantes. O layout dos canteiros de obra, 

geralmente, não destina um espaço ao armazenamento dos sacos de papel até que o 

volume justifique o gasto com transporte, visto que as usinas estão frequentemente 

localizadas distantes do centro de geração do resíduo. Em função disso, o envio das 

sacarias para as empresas de reciclagem é esporádico. 

Cintra (2011) sugeriu o emprego das embalagens de fibra de papel kraft como incremento à 

produção de argamassas. Carvalho e Santos (2011); Carvalho, Santos e Carasek (2012); 

Carvalho, Cintra e Carasek (2012) e Carvalho (2014); deram início aos estudos de 

viabilidade técnica no emprego dessas fibras na produção de argamassas de assentamento 

de alvenaria. 

Considerando que essas pesquisas já mostraram a melhoria das propriedades da 

argamassa de assentamento, presume-se que a adição das fibras na argamassa de 

revestimento também pode apresentar ganhos. Logo, este estudo pretende analisar esse 

potencial, e se faz importante uma vez que pode inserir um novo produto no mercado e 

contribuir para a destinação correta de um resíduo abundante na construção civil.  

1.2 OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo geral avaliar o desempenho de revestimentos de 

argamassa para paredes internas contendo fibras de papel kraft provenientes de sacos de 

cal.  

Têm-se como objetivos específicos: 

 Verificar a influência de um aditivo incorporador de ar na argamassa com um teor 

fixo de fibra de papel Kraft (7%, teor definido nos trabalhos anteriores); 

 Comparar propriedades de permeabilidade à água, aderência e resistência da 

argamassa convencional com a argamassa com fibra, e com a argamassa com fibra 

e aditivo. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Neste item, são apresentados primeiramente conceitos e propriedades relacionados às 

argamassas convencionais. Em seguida, discorre-se sobre a fibra proveniente das 

embalagens de papel kraft, bem como sobre a argamassa acrescida desse material.   

2.1 ARGAMASSA 

Argamassas são materiais de construção, caracterizadas por propriedades de aderência e 

endurecimento. São obtidas "a partir da mistura homogênea de um ou mais aglomerantes, 

agregado miúdo (areia) e água, podendo conter ainda aditivos e adições minerais" 

(CARASEK, 2010, p.885).  

Têm como principais aplicações o assentamento de alvenaria e o revestimento de paredes. 

São usadas também em contrapisos e ainda no assentamento e rejuntamento de 

revestimentos cerâmicos.  

As argamassas podem ser classificadas de acordo com muitos critérios, tais como a 

natureza, tipo e número de aglomerantes, a consistência e a plasticidade da argamassa, a 

forma de preparo ou fornecimento. Classificam-se ainda, quanto à sua função na 

construção, de acordo com a Tabela 1. 

Tabela 1 - Classificação das argamassas segundo suas funções na construção 

 

Fonte: CARASEK, 2010, p.887 

Considerando que o objetivo desta pesquisa é avaliar o desempenho da argamassa de 

revestimento com fibras de papel kraft, quanto à aderência, fissuração, permeabilidade à 

água e resistência mecânica, serão apresentados a seguir alguns conceitos relevantes para 

o estudo desse tipo de argamassa.  

Função Tipos

Argamassa de assentamento (elevação da alvenaria)

Argamassa de fixação (ou encunhamento) - alvenaria de vedação

Argamassa de chapisco

Argamassa de emboço

Argamassa de reboco

Argamassa de camada única

Argamassa para revestimento decorativo monocamada

Argamassa de contrapiso

Argamassa de alta resistência para piso

Argamassa de assentamento de peças cerâmicas - colante

Argamassa de rejuntamento

Para recuperação de estruturas Argamassa de reparo

Para construção de alvenarias

Para revestimento de paredes e tetos

Para revestimento de pisos

Para revestimentos cerâmicos (paredes / pisos)
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2.2 ARGAMASSA DE REVESTIMENTO 

As argamassas de revestimentos são usadas para revestir tetos, paredes e muros. A NBR 

13529 (ABNT, 1995) define argamassa para revestimento como uma "mistura homogênea 

de agregado(s) miúdo(s), aglomerante(s) inorgânico(s) e água, contendo ou não aditivos ou 

adições, com propriedades de aderência e endurecimento".  

Como mostra a Tabela 1, existem vários tipos de argamassa para revestimento. Nesta 

pesquisa, será usada a argamassa de camada única, a fim de reduzir as variáveis a serem 

analisadas para verificar o desempenho da fibra celulósica na argamassa.  

Carasek (2010) define camada única como "revestimento de um único tipo de argamassa 

aplicado à base, sobre o qual é aplicada uma camada decorativa (...) também chamado 

popularmente de 'massa única' ou 'reboco paulista' (...)". 

Existem várias finalidades com que se reveste uma parede com argamassa. O revestimento 

integra o sistema de vedação dos edifícios, contribuindo com o isolamento térmico e 

acústico, estanqueidade à água, segurança ao fogo e resistência ao desgaste; protege a 

alvenaria e a estrutura contra a ação do intemperismo; regulariza a superfície dos elementos 

de vedação e serve de base para acabamentos decorativos. 

2.3 PROPRIEDADES DAS ARGAMASSAS DE REVESTIMENTO 

Para que as funções das argamassas citadas anteriormente sejam atendidas, algumas 

propriedades precisam ser analisadas: trabalhabilidade (consistência, plasticidade e adesão 

inicial), retração, aderência, permeabilidade à água, resistência mecânica (principalmente a 

superficial) e capacidade de absorver deformações.  

Segundo Carasek (2010), a trabalhabilidade, além de garantir condições de execução, em 

que a consistência e a plasticidade devem ser ajustadas conforme o modo de aplicação, 

também garante o desempenho adequado do revestimento em serviço. Isso se deve ao fato 

de que as condições de aplicação interferem nas propriedades da argamassa no estado 

endurecido, como na aderência. A adesão inicial, capacidade de união da argamassa ao 

substrato no estado fresco, também está relacionada à trabalhabilidade. Quando aplicada, a 

argamassa deve fixar-se na superfície, de modo a permitir o espalhamento sem escorrer, 

garantindo contato efetivo entre os materiais, proporcionando aderência no estado 
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endurecido. Já a retração plástica, é uma propriedade que deve ser controlada ainda no 

estado fresco, e está relacionada à fissuração.  

Uma propriedade fundamental da argamassa no estado endurecido é a aderência, uma vez 

que sem ela nenhuma das finalidades da argamassa será atendida. É a propriedade que 

permite ao revestimento absorver tensões na interface da argamassa com o substrato, e 

uma das poucas que possui critério de desempenho especificado por norma no Brasil.  

Ainda de acordo com a autora, a permeabilidade à água está relacionada com a função de 

estanqueidade da parede, extremamente importante em revestimento de fachadas, que 

expostas à ação da chuva podem sofrer infiltração, gerando problemas relacionados à 

higiene, problemas estéticos e até patológicos, como eflorescências, descolamentos, bolor e 

mofo.  

A argamassa também deve possuir certa capacidade de absorver deformações, para se 

deformar sem rupturas e/ou fissuras, de maneira a não comprometer sua aderência, 

estanqueidade e durabilidade. Essa propriedade está relacionada ao módulo de elasticidade 

e à resistência mecânica.  

Um dos principais problemas de resistência mecânica é a baixa resistência superficial: está 

relacionada com a pulverulência, que prejudica a fixação das camadas de acabamento 

(CARASEK, 2010). 

Nesta pesquisa, entretanto, pretende-se avaliar o desempenho da argamassa com fibras de 

papel kraft no que se refere à aderência, à permeabilidade à água e à resistência superficial. 

2.4 FIBRA VEGETAL 

Segundo Savastano (2000), o estudo sistemático de fibras com finalidade de reforço de 

matrizes, começou em 1970 na Inglaterra. No Brasil, porém, esse estudo só teve início em 

1980 na Bahia com o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento (Ceped). 

As políticas contrárias ao uso do cimento amianto foram o grande incentivo para estudos e 

desenvolvimento de reforços para matrizes frágeis com fibras vegetais. Dessa forma, 

algumas vantagens de usar as fibras celulósicas foram observadas, como a abundância de 

matéria prima, baixo custo de energia e custos (CARVALHO, 2014). 
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Ainda segundo Carvalho (2014), a disponibilidade dessas fibras no mercado e sua produção 

em larga escala são muito baixas, mesmo com muitos estudos e pesquisas relacionando o 

seu emprego em matrizes cimentícias. Esses fatos, provavelmente se devem à variabilidade 

do tipo de fibra vegetal e à dificuldade em se inserir no processo produtivo. 

Um dos principais tipos de sacaria utilizados para a embalagem de cimento Portland para 

sua comercialização é feito com o papel kraft multifoliado. Esse tipo de embalagem é 

popularmente utilizado em todo o mundo, já que é muito adequada para o transporte do 

material e proporciona uma rápida aplicação. Segundo a Associação Brasileira do Cimento 

Portland – ABCP (2011, apud CARVALHO, 2014), uma das grandes vantagens conferida 

por esse tipo de embalagem é que ela permite que a sacaria seja preenchida com o material 

ainda muito quente logo após o seu processo de fabricação. Porém, o papel kraft não 

consegue impedir a ação direta da água sobre o cimento ensacado.  

A fibra celulósica apresenta importantes propriedades físicas e mecânicas que estão 

relacionadas à sua estrutura e composição química, que podem ser alteradas caso sofram 

tratamento mecânico ou químico. 

Algumas dessas propriedades são definidas abaixo. 

 Resistência à tração e módulo de elasticidade  

As fibras vegetais empregadas como reforço, em geral, apresentam baixo módulo de 

elasticidade e grande resistência à tração (CARVALHO, 2014). 

  Alongamento  

Uma das mais importantes características das fibras vegetais para o reforço de matrizes 

cimentícias é o alongamento.  Para a fibra contribuir com a ductilidade desse tipo de matriz, 

ela não pode ser frágil, ou seja, deve apresentar um alongamento considerável, sendo 

assim, contribuirá de forma importante para o bom desempenho do material (SAVASTANO, 

2000; SALES, 2006). 

 Absorção de água  

Segundo Sales (2006), a capacidade de alta absorção de água e a vulnerabilidade a 

variações de umidade é resultado do relevante volume de vazios presentes nas fibras 

vegetais. De acordo com Carvalho (2014), o arranjo físico e os aspectos individuais das 
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microestruturas dos componentes químicos são responsáveis pela absorção de água das 

fibras. 

2.5 ARGAMASSA COM FIBRA DE PAPEL KRAFT 

Os materiais que são produzidos com cimento são utilizados na construção civil 

principalmente por apresentarem a característica de elevada resistência à compressão e 

grande durabilidade. Porém, quando se trata da ruptura desses materiais, apresentam uma 

fragilidade (rompem-se bruscamente). Dessa forma, apresentam uma baixa resistência aos 

esforços de tração. 

Considerando a resistência à tração conferida pela fibra celulósica, sua incorporação em 

argamassas se torna uma medida para o melhoramento dessa propriedade no material. 

Ajuda, além de tudo, na redução das macrofissuras que surgem nas argamassas, tornando-

se assim, uma das principais razões para o reforço das matrizes cimentícias com as fibras.  

Embora a fibra apresente uma considerável resistência à tração e os materiais cimentícios 

uma elevada resistência à compressão, essas propriedades sofrem diminuição de valores 

em relação às matrizes cimentícias com fibras incorporadas. Isso se deve ao fato de que a 

fibra confere uma maior incorporação de água na mistura fresca para melhor 

trabalhabilidade, ou seja, a relação água/cimento aumenta bem como o teor de ar 

incorporado e volume de vazios. 

Ainda com relação à fissuração, sabe-se que mesmo em estado fresco, a argamassa 

apresenta microfissuras causadas tanto por tensões internas, quanto externas. Essas 

microfissuras tendem a se propagar dentro da argamassa em virtude dos vazios existentes, 

por serem regiões livres de tensões. Sendo assim, quanto maior a quantidade de vazios 

conectados, maior e mais facilmente essas microfissuras podem se propagar, formando 

uma macrofissura. Portanto, a fibra se torna uma espécie de barreira para o avanço dessas 

microfissuras (SILVA, 2006).  

Com relação ao baixo módulo de elasticidade da fibra, ela tem ajudado no aumento da 

capacidade da argamassa em absorver deformações impostas. A ação da fibra incorporada 

à argamassa se dá pela transferência dos esforços impostos à matriz cimentícia para a fibra, 

quando uma tensão de tração aplicada na argamassa é superior àquela suportada pela 

mesma, há a transferência desse esforço para a fibra, dessa maneira, quanto mais aderida 

a fibra estiver à argamassa, melhor será essa transferência e portanto, mais eficiente será 
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esse reforço. Além disso, a fibra atribui à argamassa uma característica de ductilidade, já 

que a ruptura deixa de ser brusca comparada a uma argamassa sem fibra (SANTOS, 

CARVALHO, 2011). Conclui-se então, que a interação fibra-matriz é o principal fator no 

desempenho do conjunto. 

Essa interação deve ser garantida de forma que a transição entre a fibra e a matriz seja uma 

região densa e delgada. Caso haja um espaço vazio nessa transição, a transferência de 

tensões fibra-matriz ficará comprometida, bem como a propagação das microfissuras será 

facilitada. 

Uma importante propriedade da fibra a ser levada em consideração para sua implantação é 

a resistência a meios alcalinos, já que as matrizes cimentícias possuem a característica de 

possuir um pH maior que sete.  

Com a inserção de qualquer tipo de fibra na argamassa, a trabalhabilidade fica 

comprometida e essa perda é proporcional à concentração volumétrica das fibras 

(PERUZZI, 2002). Desse modo, a quantidade ou até mesmo um aglomerado de fibras, 

causado por uma má dispersão, causará prejuízos à argamassa no estado fresco (SANTOS, 

CARVALHO, 2011). Esse prejuízo na trabalhabilidade pode ser recuperado pela adição de 

aditivos plastificante ou superplastificantes. Contudo, em trabalho realizado com argamassa 

com fibras no assentamento de blocos cerâmicos, Carvalho (2011) comenta que a 

trabalhabilidade não foi prejudicada, mesmo com o aumento da consistência da argamassa. 

A massa específica da argamassa com fibras apresenta um valor inferior em relação àquela 

sem o reforço, o que pode ser justificado pela reduzida massa específica aparente da fibra. 

Além desse fator, segundo Savastano (2000) e Carvalho (2014), ela age também como um 

agente incorporador de ar à mistura fresca, consumindo mais água no processo de 

fabricação da argamassa. Sendo assim, no estado endurecido, essa água irá evaporar, 

ocasionando vazios no material. 

A característica de alta absorção de água conferida à fibra gera variações volumétricas no 

material que pode ser nocivo à interface fibra-argamassa, além de induzir tensões internas. 

Isso pode gerar um prejuízo ao longo da vida útil da argamassa, ou seja, compromete a 

durabilidade, uma vez que ela será submetida a intempéries e ciclos de molhagem e 

secagem durante a sua utilização (SAVASTANO, 2000; CARVALHO, 2014). 
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3 METODOLOGIA 

O programa experimental desta pesquisa foi elaborado com o objetivo de estudar a 

influência do uso de fibras de papel kraft na argamassa de revestimento de parede, 

buscando compreender o comportamento da argamassa e dos revestimentos produzidos a 

partir delas. 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

Os materiais utilizados na confecção das argamassas foram cimento, cal, areia, água e fibra 

de papel kraft proveniente de embalagens de cal. Como substrato, foi utilizado uma parede 

externa existente em uma obra, constituída de blocos de concreto de vedação. 

3.1.1 Materiais constituintes da argamassa 

 Aglomerantes 

Foram usados como aglomerantes o cimento Portland composto CP II Z - 32, da marca 

Tocantins, e cal hidratada tipo CH-I, da Supercal. 

 Água 

A água utilizada no amassamento das argamassas foi da rede pública. A quantidade foi 

padronizada com base em um estudo prévio para a definição do valor que garantisse boa 

trabalhabilidade.  

 Agregado miúdo 

O agregado utilizado para compor o traço foi a areia média, lavada, natural, comum na 

região.  

3.1.2 Fibras de celulose 

As fibras empregadas foram as provenientes de embalagens de cal, da marca Massical. 

Nesta pesquisa, foi utilizada somente a sacaria de cal, com a finalidade de diminuir as 

variáveis a serem examinadas. Em seus estudos, Carvalho (2014) obteve resultados de 

densidade menores e valores de absorção de água maiores das embalagens de cal em 
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relação às de cimento. Entretanto, ainda segundo a autora, as diferenças existentes entre os 

dois tipos de sacarias não limitam sua utilização em forma de fibras. 

 A fibra do papel foi obtida por meio de um equipamento de moagem em um procedimento 

que será descrito a seguir. 

 Embalagens de papel kraft  

As embalagens que foram utilizadas para a retirada de amostras, foram recolhidas de 

canteiros de obras em que há a separação e armazenamento adequado desse resíduo, ou 

seja, sem exposição a chuva ou incidência solar.  

Estavam rasgadas apenas de um lado, para a retirada da cal na embalagem. Fora a 

contaminação por cal, essas embalagens não possuíam outra contaminação. Com o auxílio 

de pano e escova, foram retirados os excessos de cal das sacarias. Vale ressaltar que esse 

material excedente deve ser reaproveitado sempre que possível. Para efeito de pesquisa, 

com o objetivo de controlar as variáveis e para não alterar a dosagem de cal e de água no 

momento da mistura, a cal remanescente nas embalagens foi retirada.  

 Obtenção das fibras de papel kraft 

As fibras de papel kraft foram obtidas a partir das embalagens de cal. O mecanismo 

empregado foi meramente um processo físico, ou seja, os componentes utilizados na 

fabricação do mesmo não foram separados. O papel kraft foi cortado em tiras de 

aproximadamente 10 cm de largura (Figura 1) e, posteriormente, submetido a um processo 

mecânico à seco em um equipamento de picote contendo martelos e peneira com abertura 

de 3 mm. As Figuras 1, 2 e 3, mostram o processo de produção da fibra. 

3.1.3 Blocos de concreto 

Na confecção da parede, foram utilizados blocos de concreto produzidos em obra da Pontal 

Engenharia, o Pontal Premium Bueno, a partir do reaproveitamento de resíduos de blocos 

de concreto e demais produtos à base de cimento, de dimensões 29cmX19cm X14cm e 

vazados, com 6 furos na direção longitudinal ao assentamento.  
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Figura 1 - Corte das embalagens de cal em tiras 

 

 

Figura 2 - Processamento das tiras de papel kraft 

 

 

Figura 3 - Fibras de papel kraft obtidas após o processamento 

 



 _________________________________________________________________________________ 
  

 _________________________________________________________________________________________  
 
D. A. V. MARTINS; L. M. SOARES 
 

Avaliação do desempenho de revestimentos de argamassa com fibras de papel kraft provenientes (...) 21 

3.2 PROCEDIMENTO DE ENSAIO 

Neste item serão apresentados os procedimentos de execução dos painéis de revestimento 

em obra, dosagem das argamassas, preparação e aplicação da argamassa, bem como os 

ensaios realizados para avaliar o desempenho da argamassa no estado fresco, no estado 

endurecido e como revestimento. 

3.2.1 Condições fixas 

Buscando controlar as variáveis auxiliares, que também exercem efeitos significativos, foram 

fixadas condições relacionadas à preparação e aplicação das argamassas, que estão 

apresentadas a seguir. 

 Processo de produção 

Foi estabelecida uma rotina padronizada para toda a produção e aplicação das argamassas 

utilizadas, que foram sempre acompanhadas e fiscalizadas pelas autoras da presente 

pesquisa. O motivo de se manter um processo rigoroso se dá pela necessidade de obter-se 

dados confiáveis. Primeiramente, executou-se a limpeza do substrato por meio de lavagem 

a jato. Quanto à preparação das argamassas, misturaram-se os materiais anidros e 

posteriormente acrescentou-se a água, seguida pela fibra. A aplicação da argamassa foi 

feita conforme o processo operacional da empresa, chapando a argamassa no substrato, 

sarrafeando e desempenando. 

 Base de aplicação 

A base de aplicação das argamassas de revestimento foi uma única parede externa de 

blocos de concreto na obra Pontal Premium Bueno, da Pontal Engenharia. Os blocos foram 

assentados conforme os procedimentos de execução da empresa. A base foi limpa antes da 

aplicação do revestimento, mas não foi aplicado chapisco, como mencionado anteriormente, 

a fim de reduzir as variáveis a serem analisadas. 

 Idade de avaliação dos revestimentos 

A idade de avaliação dos revestimentos foi de 28 dias, idade padrão de norma, na qual o 

cimento Portland completa a maior parte do seu processo de hidratação. Sabe-se que a cal 

hidratada necessitaria de maior tempo para completar seu potencial de aglomerante, 

quando ocorre a finalização das reações de carbonatação. Concluídas essas reações, a cal 
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atua aumentando a dureza superficial e a resistência mecânica do revestimento, além de 

diminuir a absorção e a permeabilidade. Sendo assim, a escolha da idade de 28 dias para a 

avaliação dos revestimentos está a favor da segurança. 

 Tipo de revestimento 

Foram adotados revestimentos de camada única, de espessura 2 cm + 2 mm. A espessura 

foi garantida pelo uso de duas réguas de sarrafeamento fixadas nas laterais dos painéis 

como guias mestras. 

3.2.2 Dosagem das argamassas de revestimento 

O traço utilizado no programa experimental para a argamassa convencional foi 1:1:6 de 

cimento, cal e areia úmida (umidade maior ou igual à crítica), dosados em volume. A Tabela 

2 a seguir mostra a quantidade de material utilizado em cada painel. 

Tabela 2 - Composição das argamassas estudadas 

Painéis com Argamassas de Revestimento 

  Referência Fibra Fibra + Aditivo 

Cimento (kg) 14,0 20,0 18,0 

Cal (kg) 6,0 8,6 7,7 

Areia (kg) 98,6 140,6 124,7 

Fibra (kg) 0,0 1,8 1,8 

Água (kg) 26,0 39,0 33,0 

Aditivo (g) 0,0 0,0 156,0 

a/c 1,85 1,95 1,84 

Foram feitos três painéis, de aproximadamente 1,5 m X 2,0 m, um com a argamassa 

convencional referência, um de argamassa com fibra e um de argamassa com fibra e 

aditivo. 

Nas argamassas modificadas, foi feita a substituição de uma quantidade de areia pela fibra. 

Essa quantidade foi equivalente a 7% da massa de aglomerantes, ou seja, 7% da massa de 

cimento e cal. A escolha deste teor é devida aos bons resultados de aderência encontrados 

por Carvalho (2014) em seu estudo para argamassas de assentamento.  

Na argamassa com fibra e aditivo, foi acrescentado o aditivo polifuncional Plastol MT 60, da 

fabricante Viapol, caracterizado por ser incorporador de ar e superplastificante, com o intuito 

de minimizar a quantidade de água de amassamento e diminuir a absorção de água da 

argamassa contendo fibra no estado endurecido. Esse aditivo é composto por matérias 
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primas de origem natural, que mantêm a trabalhabilidade por mais tempo e a pega 

controlada, além de proporcionar a redução da densidade da argamassa, bem como da 

exsudação. Ademais, o emprego do aditivo visou melhorar a dispersão das fibras na 

argamassa. 

3.2.3 Processo de preparação das argamassas  

A mistura das argamassas foi feita em uma betoneira com capacidade de 400 litros. A 

sequência adotada para a mistura foi primeiramente dos materiais anidros e posterior 

acréscimo gradual de água e fibra papel kraft, como mostram as Figuras 4 e 5. A mistura foi 

feita durante 5 minutos. 

Figura 4 - Processo de  colocação da  da fibra 

 

 

Figura 5 - Argamassa com fibra de papel kraft 
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3.2.4 Processo de aplicação das argamassas 

A execução do revestimento dos painéis com argamassa foi feita de acordo com o 

procedimento de execução da Pontal Engenharia, ilustrada pelas Figuras 6 e 7. 

Figura 6 - Processo de aplicação manual das argamassas 

 

 

Figura 7 - Painéis com argamassa já executados 

 

3.2.5 Métodos para a avaliação das argamassas no estado fresco 

As argamassas no estado fresco foram caracterizadas imediatamente após a mistura, 

mediante ensaios normalizados, avaliação empírica e análise táctil-visual, descritas a seguir.  
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 Determinação da consistência por penetração estática do cone, segundo ASTM C-

780 (1991) – “Cone penetration test method”, ilustrado pela Figura 8; 

Figura 8 - Ensaio de penetração do cone 

 

 

 Determinação da densidade de massa e do teor de ar incorporado (método 

gravimétrico), segundo a ABNT NBR 13278 (1995); 

 

  Avaliação empírica da trabalhabilidade da argamassa e da sua influência no 

rendimento da mão-de-obra;  

 

 Avaliação táctil-visual da consistência e da exsudação das argamassas. 

3.2.6 Métodos para avaliação das argamassas no estado endurecido 

Para cada tipo de argamassa, foram moldados na própria obra cinco corpos-de-prova 

prismáticos com dimensões de 4cmX4cmX16cm, como mostra a Figura 9. 

 Resistência à compressão e resistência à tração na flexão, segundo a ABNT NBR 

13279 (2005), ilustrados pelas imagens 10 e 11.  
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Figura 9 - Corpos-de-prova prismáticos 

 

 

Figura 10 - Ensaio de tração na flexão 

 

 

Figura 11 - Ensaio de compressão 
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 Massa específica, segundo NBR 9778 (1987). 

3.2.7 Métodos para avaliação dos revestimentos 

Os painéis de revestimento de argamassa foram avaliados aos 28 dias de idade, segundo 

os métodos apresentados a seguir. 

 Resistência de aderência à tração, segundo a ABNT NBR 13528 (2010), ilustrado 

pela Figura 12; 

Figura 12 - Ensaio de aderência à tração 

 

 

 Permeabilidade/absorção de água pelo método do cachimbo, segundo CSTC-NIT nº 

140/1982, como mostra a Figura 13; 

 

Figura 13 - Ensaio de absorção pelo método do cachimbo 
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 Avaliação da fissuração, pulverulência, textura superficial e coloração através de 

análises tácteis-visuais não normalizadas. 

 

 Resistência ao desgaste por abrasão, através da medida dos diâmetros dos corpos 

de prova do ensaio de resistência de aderência à tração. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Em seguida serão expostos os resultados obtidos em cada etapa do programa experimental, 

bem como as discussões relativas a cada ensaio. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS ARGAMASSAS NO ESTADO FRESCO 

A caracterização das argamassas no estado fresco foi feita mediante análise dos resultados 

dos ensaios executados. 

4.1.1 Determinação da consistência por penetração estática do cone 

A Tabela 3 mostra os resultados obtidos no ensaio de consistência por penetração do cone 

para cada argamassa analisada.  

Tabela 3 - Índice de consistência 

Argamassa Referência Fibra Fibra + Aditivo  

Índice de Consistência (mm) 39,3 46,7 42,0 

 

A consistência representa a deformação da argamassa sob ação de uma carga. Segundo 

Carvalho (2014), a presença de fibras de celulose tende a diminuir os valores de índice de 

consistência, ou seja, reduzir a fluidez. Ainda segundo a autora, a perda dessa propriedade 

não necessariamente implica em perda de trabalhabilidade, sendo feita a correção da 

dosagem de água na mistura. Entretanto, em função do acréscimo de água adotado, a 

argamassa com fibra se apresentou mais fluida em relação à argamassa de referência. Já 

com a presença do aditivo, o índice de consistência diminuiu em relação à da argamassa 

somente com fibras. 
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4.1.2 Determinação da densidade de massa e do teor de ar incorporado 

(método gravimétrico) 

A Tabela 4 apresenta os resultados de densidade de massa e teor de ar incorporado das 

três argamassas analisadas. 

Tabela 4 - Densidade de massa e teor de ar incorporado 

Argamassa Densidade de 
massa (g/cm³) 

Teor de ar 
incorporado (%) 

Referência 1,87 7 

Fibra 1,62 17 

Fibra + Aditivo 1,39 29 

 

Com os resultados obtidos, pode-se observar que o maior teor de ar incorporado foi 

encontrado na argamassa com fibra e aditivo, seguida pela argamassa com fibra e, por 

último, pela argamassa de referência. Assim, observa-se o menor valor de densidade de 

massa na argamassa com fibra e aditivo. 

Esse efeito na densidade de massa e no teor de ar incorporado já era esperado, uma vez 

que a densidade da fibra é relativamente baixa e ela confere à argamassa uma maior 

incorporação de ar, já que ajuda para a retenção de bolhas de ar na mistura, impedindo a 

saída das mesmas. 

Além disso, a argamassa com fibra necessita de mais água de amassamento para obter 

uma boa trabalhabilidade, sendo assim, parte dessa água ao evaporar, deixa vazios no 

interior da mistura.  

O menor valor de densidade de massa e maior teor de ar incorporado referentes à 

argamassa com fibra e aditivo devem-se ao fato de que o Plastol MT 60 atua também como 

incorporador de ar na mistura. Logo, além da influência da fibra, essa argamassa obteve 

esse resultado devido a atuação do aditivo. 
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4.1.3 Avaliação da trabalhabilidade da argamassa e da sua influência no 

rendimento da mão-de-obra  

Um dos parâmetros frequentemente utilizados para avaliar a trabalhabilidade é o índice de 

consistência e, como discutido anteriormente, a possível perda nos valores de consistência 

pode ser solucionada com a correção da dosagem de água. Dessa forma, com a presença 

da fibra, não houve prejuízo na trabalhabilidade da mistura. Entretanto, o aditivo Plastol MT 

60, além de reduzir a quantidade de água de amassamento, ainda apresentou sensível 

melhora na trabalhabilidade devido ao aumento do ar incorporado. 

Com a presença da fibra, a argamassa possui menor densidade, ou seja, fica mais leve. 

Sendo assim, o operário apresentou uma maior facilidade em chapar as argamassas com 

fibra os painéis, especialmente a com aditivo. Já no momento do sarrafeamento e do 

desempeno, o trabalhador encontrou algumas dificuldades. Devido à má dispersão das 

fibras na mistura, era difícil se obter uma cobertura homogênea, o que demandava um 

acréscimo de argamassa em alguns locais. Esse acréscimo, feito de maneira diferente do 

processo habitual em que a massa é chapada, pode ter prejudicado o resultado de ensaios, 

como o de absorção pelo método do cachimbo e o de aderência à tração.  

Além disso, o processo de acabamento do revestimento como um todo levou um maior 

tempo em relação ao revestimento de referência. Foi observado que os painéis com fibra 

demoraram mais para obter o ponto de sarrafeamento e desempeno, o que pode ser 

explicado pelo fato de que a fibra, além de absorver parte da água de amassamento, ainda 

dificulta a saída da mesma. Quanto ao aditivo, não se observou nenhuma influência 

significativa na argamassa nessa etapa. 

4.1.4 Avaliação táctil-visual da consistência e da exsudação das argamassas 

Durante o processo de execução, observou-se diferentes aspectos entre as argamassas. 

Visualmente, a argamassa de referência aparentava ser mais fluida que as duas 

argamassas com fibras, resultado refutado pelo ensaio de consistência. As imagens da 

Figura 14 ilustram essa percepção. Quanto à argamassa com fibras e aditivo, observou-se a 

presença de bolhas, o que era esperado já que uma das funções do aditivo é a incorporação 

de ar. Além disso, a argamassa com aditivo exsudou menos, comportamento também 

esperado em função da redução na água de amassamento devido ao uso do aditivo. 
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Figura 14 -  Argamassas de referência e com fibra

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DAS ARGAMASSAS NO ESTADO ENDURECIDO 

A partir da análise dos resultados dos experimentos, obteve-se a caracterização das 

argamassas no estado endurecido, apresentada a seguir. 

4.2.1 Resistência à compressão e resistência à tração na flexão 

A Tabela 5 apresenta os resultados médios dos ensaios de resistência à tração e à 

compressão na flexão e as Figuras 15 e 16 ilustram graficamente estes resultados. 

Tabela 5 - Ensaios de resistência mecânica 

ENSAIO 

ARGAMASSA 

Referência Fibra Fibra + Aditivo 

Média 
(MPa) 

DP 
(MPa) 

CV 
(%) 

Média 
(MPa) 

DP 
(MPa) 

CV 
(%) 

Média 
(MPa) 

DP 
(MPa) 

CV 
(%) 

Resistência à 
compressão (MPa) 

1,88 0,23 12,2 1,00 0,06 6,0 0,69 0,17 24,6 

Resistência à tração 
na flexão (MPa) 

0,83 0,04 4,8 0,44 0,04 9,1 0,39 0,07 17,9 

Como pode-se observar nas Figuras 15 e 16, tanto a resistência à compressão quanto a 

resistência à tração dos corpos de prova com fibra e fibra com aditivo, reduziram em relação 

à referência. Esse comportamento era esperado devido à maior relação água/aglomerante e 

maior volume de vazios tanto na argamassa com fibra, quanto naquela com fibra e aditivo. 

Como já discutido anteriormente, as argamassas com fibras necessitam de mais água de 

amassamento e apresentam maior quantidade de ar incorporado, o que confere à 

argamassa maior porosidade, diminuindo o desempenho mecânico. 
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Figura 15 - Resistência à compressão 

 

Figura 16 - Resistência à tração na flexão 

 

Além disso, como observado na Figura 17, o corpo de prova apresenta regiões de 

concentração de fibras, como indicadas pelas setas, causada pela má dispersão das 

mesmas. Sendo assim, esses locais são caracterizados por serem menos resistentes 

mecanicamente com relação ao resto da seção preenchida por matriz cimentícia. 

Comparando ainda os três tipos de argamassa, aquela que obteve o menor desempenho 

mecânico foi a argamassa com fibras e aditivo. Uma importante característica dada à 

argamassa pelo aditivo é a incorporação de ar, ajudando a melhorar a trabalhabilidade da 

mistura que teoricamente estaria prejudicada pela adição da fibra. Portanto, a argamassa 

com fibra e aditivo apresenta uma maior porosidade em comparação às demais. Com isso, 

além dos espaços vazios já serem mais numerosos em argamassas com fibras, esse 

número aumenta ainda mais quando acrescido o aditivo, levando assim a uma menor 
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resistência mecânica dos corpos de prova, já que esses espaços vazios são livres de 

tensão. 

Figura 17 - Corpos de prova de referência e com fibra 

 

4.2.2 Massa específica 

Os resultados encontrados para massa específica são apresentados na Tabela 6 a seguir. 

Tabela 6 - Massa específica 

CP's Massa Específica Média (g/cm³) 

Referência 1,571 

Fibra 1,340 

Fibra + Aditivo 1,249 

Conforme observado na Tabela 6, a massa específica dos corpos de prova da argamassa 

de referência é maior com relação aos corpos de prova das argamassas reforçadas com 

fibra. Isso é explicado pela densidade da fibra ser relativamente mais baixa, além de que a 

sua inserção leva a um aumento do teor de ar incorporado no estado fresco, já que 

dificultam a saída das bolhas de ar da argamassa.  

Comparando ainda a massa específica dos corpos de prova da argamassa apenas com 

fibra com relação àquela com fibra e aditivo, observa-se que quando acrescido o aditivo a 

massa específica apresenta um valor ainda menor. O aditivo utilizado a fim de diminuir a 

quantidade da água de amassamento, que aumenta na argamassa com fibras, é 
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caracterizado também por incorporar ar à mistura, ajudando na trabalhabilidade. Sendo 

assim, a quantidade de ar incorporada na argamassa com aditivo é ainda maior do que 

aquela apenas com fibras. 

A diminuição da massa específica não é explicada apenas no estado fresco. Parte da água 

utilizada no amassamento, quando evapora no estado endurecido da argamassa, deixa no 

lugar um espaço vazio. Portanto, a argamassa com fibras terá um maior número de vazios 

não só pela incorporação de ar no estado fresco em decorrência da fibra, mas também pelo 

vazio deixado pela água no estado endurecido. 

Relacionando-se os resultados de massa específica e resistência à compressão, como 

mostra a Figura 18, observa-se um comportamento esperado. Quanto maior a massa 

específica, menor o número de vazios, consequentemente menor o teor de ar incorporado e 

logo, maior a resistência à compressão. 

 

Figura 18 - Relação entre massa específica e resistência à compressão

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DO REVESTIMENTO 

A seguir, serão discutidos os resultados da argamassa como revestimento em obra.  
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4.3.1 Resistência de aderência à tração 

Os ensaios de resistência de aderência à tração foram feitos com base na NBR 13528 

(2010). A seguir, são apresentadas Tabelas 7, 8 e 9 com o resumo dos laudos obtidos para 

cada painel. 

Tabela 7 - Resistência de aderência do painel de referência 

Painel de Referência 

Corpo 
de 

Prova 

Tensão Ra 
(MPa) 

Forma de ruptura (%) 

Substrato 
Substrato / 
Argamassa 

Argamassa 

1 0,41 0 0 100 

2 0,25 0 0 100 

3 0,19 70 30 0 

4 0,38 10 0 90 

5* 0,28 0 0 100 

6 0,26 0 0 100 

7 0,17 10 0 90 

8 0,25 5 0 95 

9 0,18 20 80 0 

10 0,28 100 0 0 

11 0,21 100 0 0 

12 0,11 100 0 0 

Média das rupturas 34,58 9,17 56,25 

Umidade média dos CPs=0,97%     

*CP 5: ruptura superficial   

Tabela 8 - Resistência de aderência do painel com fibra 

Painel Fibra 

Corpo 
de 

Prova 

Tensão Ra 
(MPa) 

Forma de ruptura (%) 

Substrato 
Substrato / 
Argamassa 

Argamass
a 

1* 0,05 0 0 100 

2* 0,02 0 0 100 

3 0,09 100 0 0 

4 0,09 0 100 0 

5 0,2 100 0 0 

6 0,11 70 0 30 

7 0,02 25 0 75 

8 0,14 0 0 100 

9 0,09 0 100 0 

10* 0,02 0 0 100 

11 0,05 100 0 0 

12* 0,11 0 0 100 

Média das rupturas 32,92 16,67 50,42 

Umidade média dos CPs =1,13% 
 *CP's 1, 2, 10 e 12: ruptura superficial    
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Tabela 9 - Resistência de aderência do painel com fibra e aditivo 

Painel Fibra + Aditivo 

Corpo 
de Prova 

Tensão Ra 
(Mpa) 

Forma de ruptura (%) 

Substrato 
Substrato / 
Argamassa 

Argamass
a 

1 0,08 0 0 100 

2 0,08 0 0 100 

3 0,05 0 100 0 

4 0,04 0 0 100 

5 0,09 0 100 0 

6 0,1 0 100 0 

7 0,08 0 100 0 

8 0,09 0 40 60 

9 0,12 0 0 100 

10 0,09 0 100 0 

11 0,05 0 100 0 

12 0,06 0 100 0 

Média das rupturas 0,00 61,67 38,33 

Umidade média dos CPs =1,03% 

A seguir, apresentam-se as Tabelas 10 e 11, com o valor médio de resistência de aderência 

à tração para cada painel e os valores de referência da norma. 

Tabela 10 - Resistência média de aderência à tração 

Painel 
Resistência Média de Aderência à 

Tração (MPa) 

Referência  0,25 

Fibra 0,08 

Fibra + Aditivo 0,08 
 

Tabela 11 - Limites de resistência 

Limites de Resistência (Ra) - NBR 13749/2013 

Local Acabamento Ra (Mpa) 

Parede Interna 
Pintura ou base para reboco ≥ 0,2 

Cerâmica ou laminado ≥ 0,3 

Parede Externa 
Pintura ou base para reboco ≥ 0,3 

Cerâmica ou laminado ≥ 0,3 

Observando os resultados obtidos de a acordo com as Tabelas 10 e 11, percebe-se que a 

aderência argamassa-substrato dos dois painéis com fibra é inferior à aderência do painel 
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de referência e, além disso, é insatisfatória conforme os limites mínimos previstos na norma 

ABNT NBR 13749 (2013). Isso se deve, possivelmente, a problemas de extensão de 

aderência, causados pelo alto teor de ar incorporado nas argamassas contendo fibras, bem 

como, pela má dispersão das fibras, ou seja, a concentração de fibras em algumas regiões, 

caracterizando regiões de baixa resistência e concentração de tensões. A heterogeneidade 

na distribuição das fibras pode ser explicada pela forma com que a argamassa foi misturada, 

utilizando uma betoneira. No estudo feito por Carvalho (2014), verificou-se que a mistura 

feita com a argamassadeira ficou mais homogênea. A Figura 19 mostra a concentração de 

fibras após o ensaio de aderência..  

Outra possível explicação foi o processo de execução do revestimento. Durante a execução 

dos painéis com argamassa contendo fibra, notou-se uma dificuldade de aperto dessa 

argamassa, parecendo, por vezes, que estas argamassas não estavam bem aderidas ao 

substrato. Ademais o operário precisou adicionar mais água para facilitar o processo de 

desempeno, uma vez que estas argamassas apresentaram  um comportamento um pouco 

diferente da argamassa convencional, como já foi discutido em item anterior.  

Figura 19 - Concentração de fibras na argamassa

 

No painel com fibra, observa-se a ruptura superficial em quatro corpos de prova. 

Fazendo-se a média dos tipos de ruptura em cada painel, tem-se que, no painel de 

referência e no painel com fibra, foram predominantes as rupturas na argamassa. Pode-se 

dizer que esse é o tipo de ruptura ideal, chamado de ruptura coesiva. Já no painel de fibra e 

aditivo, predominaram as rupturas substrato-argamassa. Esse é o pior tipo de ruptura uma 

vez que a aderência é uma das principais propriedades para um revestimento. Este tipo de 
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ruptura pode ser explicado pela baixa extensão de aderência resultante principalmente do 

alto teor de ar incorporado. As Figuras 20 e 21 mostram os diferentes tipos de ruptura dos 

corpos de prova. 

Figura 20 - Corpos de prova do ensaio de aderência 

 

Figura 21 - Corpo de prova com ruptura no substrato 

 

4.3.2 Absorção de água pelo método do cachimbo 

O ensaio de absorção de água pelo método do cachimbo foi executado segundo o CSTC-

NIT nº 140/1982. A Tabela 12 apresenta os resultados para cada painel. 

Observa-se que a absorção de água nos painéis com fibra é maior que no painel de 

referência. O painel com fibra é mais poroso, visto que a argamassa com fibra requer mais 

água do que a argamassa convencional para uma mesma trabalhabilidade. Além disso, no 

estado endurecido, a própria fibra absorve certa quantidade de água. 
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No painel de referência, o contorno da água absorvida forma um círculo praticamente 

regular, dada a homogeneidade da argamassa convencional. Já nos painéis com fibra, não 

se observou o mesmo padrão, em função da má dispersão das fibras e consequente 

heterogeneidade da distribuição da fibra pelo painel.  

Tabela 12 - Ensaio de absorção 

Tempo 
(minutos) 

REFERÊNCIA (ml) FIBRA + ADITIVO (ml) FIBRA (ml) 

1 0,30 0,68 0,57 

2 0,57 1,16 1,03 

3 0,80 1,54 1,40 

4 1,00 1,88 1,67 

5 1,20 2,18 2,07 

6 1,43 2,48 2,37 

7 1,60 2,76 2,63 

8 1,80 3,02 2,92 

9 2,00 3,30 3,23 

10 2,18 3,56 3,50 

11 2,37 3,80 3,73 

12 2,52 4,08 4,03 

13 2,68 4,32 4,27 

14 2,83 4,57 4,47 

15 3,03 4,80 4,73 

Figura 22 - Resultados do ensaio de absorção 

 

A Figura 22 mostra o comportamento de absorção de cada painel. Os painéis com fibra 

obtiveram comportamento semelhante, absorvendo mais do que o painel de referência. A 

Figura 23 ilustra a mancha de absorção do painel de referência e do painel com fibra. 
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Figura 23 - Absorção de água nos painéis 

 

4.3.3 Avaliação da fissuração, pulverulência, textura superficial, coloração e 

resistência ao desgaste por abrasão 

O painel de referência apresentou um maior número de fissuras com relação aos painéis 

com fibras, comportamento já esperado uma vez que a fibra funciona como um reforço para 

a matriz cimentícia, como mencionado anteriormente. Em seguida, a Figura 24 ilustra a 

fissuração do painel de referência, e a Figura 25 representa um esquema da distribuição das 

fissuras ao longo do revestimento.  

Figura 24 - Fissuração no painel de referência 
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Figura 25 - Esquema da fissuração dos painéis 

 

Não se observou pulverulência em nenhum dos painéis. Quanto à textura superficial, a 

presença da fibra era visível. A coloração dos painéis com fibras se apresentou um pouco 

mais escura.  

Quanto à avaliação do desgaste ao corte, produzido durante o preparo dos corpos de prova 

de aderência, em nenhum dos painéis foi observado desgaste significativo, como mostra a 

Tabela 13, os diâmetros dos corpos de prova do ensaio de aderência estão muito próximos 

de 50 mm. Nota-se que as fibras e o aditivo não exerceram  influência nesse aspecto.  

Tabela 13 - Desgaste dos corpos de prova 

Painel de 
Referência 

 

Painel Fibra 

 

Painel Fibra + 
Aditivo 

Corpo de Prova 
 

Corpo de Prova 
 

Corpo de Prova 

nº dm (mm) 
 

nº dm (mm) 
 

nº dm (mm) 

1 50,0 
 

1 49,1 
 

1 49,9 

2 49,8 
 

2 48,2 
 

2 49,1 

3 50,1 
 

3 49,5 
 

3 50,1 

4 49,9 
 

4 50,0 
 

4 50,4 

5 49,8 
 

5 49,8 
 

5 49,7 

6 50,0 
 

6 49,6 
 

6 50,1 

7 50,0 
 

7 49,5 
 

7 49,4 

8 49,8 
 

8 48,9 
 

8 50,0 

9 50,0 
 

9 49,7 
 

9 49,1 

10 49,6 
 

10 50,0 
 

10 49,6 

11 50,5 
 

11 49,9 
 

11 49,9 

12 50,1 
 

12 49,6 
 

12 49,3 

Média 50,0 
 

Média 49,5 
 

Média 49,7 



 _________________________________________________________________________________ 
  

 _________________________________________________________________________________________  
 
D. A. V. MARTINS; L. M. SOARES 
 

Avaliação do desempenho de revestimentos de argamassa com fibras de papel kraft provenientes (...) 42 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Conforme exposto neste trabalho, pode-se considerar que o objetivo foi alcançado de forma 

satisfatória. Os experimentos propostos foram executados e analisados de acordo com o 

planejado, porém os resultados obtidos foram diferentes do esperado. O estudo 

desenvolvido por Carvalho (2014) aponta para o bom desempenho da argamassa com fibra, 

apresentando melhorias em propriedades como a aderência. Entretanto, os ensaios de 

resistência de aderência à tração dos dois painéis com as argamassas contendo a fibra kraft 

apresentaram um resultado inferior ao painel de referência e ao padrão mínimo estabelecido 

por norma. Tal efeito não se sustenta de acordo com a literatura, então algumas hipóteses 

foram levantadas.  

Um possível motivo para os baixos resultados de aderência está relacionado à execução. A 

concentração de fibras dificultou a aplicação, o aperto da argamassa, o sarrafeamento e o 

desempeno do painel, atrapalhando a obtenção de uma superfície homogênea. Isto 

demandou  o acréscimo de massa e de água em alguns locais, destoando do procedimento 

operacional padrão da empresa. Além do prejuízo na aderência, a heterogeneidade da 

mistura também afetou o desempenho da argamassa em outros sentidos, tais como na 

resistência mecânica e na absorção de água.  

A má dispersão das fibras na argamassa, pode ser explicada pelo uso da betoneira como 

instrumento de mistura, utilizada com o objetivo de se aproximar a execução ao cotidiano da  

obra. Observou-se a concentração de fibras em algumas regiões da mistura, o que não 

aconteceu com tanta intensidade em estudos prévios quando foi utilizada a argamassadeira 

de eixo horizontal. 

O aditivo polifuncional, apesar de reduzir a água de amassamento, apresentou um efeito 

negativo em algumas das propriedades analisadas. Ocorreu uma incorporação de ar 

excessiva, que levou a uma redução da resistência mecânica e da resistência de aderência 

à tração, bem como a um aumento da  absorção de água do revestimento.  

Apesar dos resultados obtidos, acredita-se que garantindo um processo de execução 

padrão e com a correta dispersão da fibra na mistura, isto é, utilizando a argamassadeira, o 

desempenho da argamassa com fibra pode ser satisfatório, representando uma alternativa 

para o reaproveitamento das embalagens.  
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