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RESUMO 

A construção civil é um dos setores mais importantes para o desenvolvimento socioeconômico 

de um país, no entanto, também gera um impacto ambiental de grandes proporções relacionado 

com a modificação da paisagem natural, utilização de recursos não renováveis e geração de 

resíduos. Este trabalho se propõe em aprofundar os conhecimentos sobre o reaproveitamento 

de um desses resíduos gerados: as embalagens em papel kraft de cal, destacando-se na análise 

especificadamente de argamassa de assentamento com fibras de papel kraft, para alvenaria 

estrutural. Para tanto, foi realizado um programa experimental em laboratório que verificou o 

desempenho das juntas de assentamento em argamassa com diferentes teores de fibra oriundas 

do processamento de sacos de cal descartados coletados em obra. Foi empregado o traço 1:1/2:4 

(cimento : cal : areia, em volume) com diferentes teores de fibras: 0%, 3%, 7% e 12% (calculado 

em relação à massa de aglomerantes, com a substituição de areia por fibra). Foram realizados 

ensaios de caracterização das argamassas tanto no estado fresco quanto no estado endurecido. 

Os ensaios principais foram realizados em prismas de alvenaria de blocos de concreto para 

determinação da resistência à compressão (ASTM C 1314) e da resistência de aderência à tração 

na flexão (ASTM E 518), além da análise da extensão de aderência por fotografias de alta 

resolução da interface argamassa/bloco. Os resultados obtidos foram bastante satisfatórios.  

Obteve-se uma correlação direta entre a extensão de aderência e a resistência de aderência, ou 

seja, a medida que aumentou a extensão de aderência aumentou também a resistência de 

aderência. Concluiu-se, portanto, que a utilização das fibras de papel kraft em argamassas de 

assentamento de alvenaria estrutural é tecnicamente viável. 

Palavras-chave: Alvenaria estrutural, Argamassa, Fibra de papel kraft, Aderência.
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CAPÍTULO 1  

INTRODUÇÃO 

Este capítulo apresenta a contextualização geral do tema abordado, com sua justificativa e 

importância, os objetivos da pesquisa, bem como a estruturação do trabalho. 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

A indústria da construção civil apresenta um papel muito importante no desenvolvimento 

econômico e social de um país. No Brasil isso não é diferente, ela corresponde a 5,4 % do PIB 

(Produto Interno Bruto), segundo último boletim publicado pelo CBIC (Câmara Brasileira da 

Indústria da Construção) em dezenove de maio de 2014. Além disso, suas expectativas de 

crescimento ou de queda influenciam diretamente no PIB nacional, devido ao impacto direto 

na taxa de emprego. 

Sabendo-se dessa importância, o setor da construção civil deve ser dinâmico e apresentar 

constantemente inovações que possam se refletir em crescimento. O desenvolvimento de novos 

materiais e novas técnicas construtivas se faz cada vez mais necessários em um contexto 

econômico nacional e global, agora com uma nova preocupação, a sustentabilidade. 

O Brasil passa por um período áureo da construção civil. Aquecidos pelos programas sociais, 

em destaque Minha Casa Minha Vida I e II, do Governo Federal, além da escolha do país como 

sede dos dois maiores eventos esportivos mundiais, Copa do Mundo de Futebol e Olimpíadas, 

e ainda da estabilidade econômica e redução na taxa de desemprego. Juntamente, esses fatores 

se refletiram num “boom” imobiliário nacional incentivando o desenvolvimento da construção 

civil em diversas áreas. 

Destaca-se a construção de habitações de interesse social que se espalharam por todo o país. 

Esses conjuntos habitacionais têm sido, em sua grande maioria, construídos em alvenaria 

estrutural, técnica construtiva em que a alvenaria além de ter função de vedação, tem função 

estrutural. A vantagem dessa técnica está na facilidade de execução e economia proporcionada. 
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Segundo Camacho (2006), a utilização dessa técnica pode chegar a uma economia de 25% a 

30%, se comparada ao sistema convencional em concreto armado1. 

A importância da alvenaria para esse tipo de construção é direta, pois atua sustentando a 

edificação. Devido a isso, seu desempenho tanto como elemento de vedação como elemento 

portante é mais exigido. A capacidade de suportar as ações de solicitação da edificação 

dependerá da coesão das alvenarias obtida pela aderência entre a argamassa de assentamento e 

o bloco. O mecanismo de aderência entre argamassa-bloco é quem promoverá a ligação entre 

esses elementos dando a característica de monoliticidade. A aderência, então, é uma 

propriedade essencial no caso das argamassas de assentamento, tendo em vista que ela permitirá 

à parede resistir aos esforços de cisalhamento e tração, além de garantir a estanqueidade das 

juntas, impedindo a penetração da água das chuvas (CARASEK, 2010).   

A argamassa, em destaque a argamassa de assentamento, está presente na maioria das 

construções, sendo um dos produtos mais utilizados na construção civil. Sendo assim, seu 

desempenho como material se reflete diretamente no desempenho da construção como um todo. 

Sabe-se que a aderência é a propriedade mais importante das argamassas no estado endurecido 

(CARASEK, 2010).  

Existem pesquisas nacionais e internacionais, como as de Carasek (1996), Scartezini (2002), 

Carvalho Júnior (2005), Matana et al. (2005), Garbacz (2005), Pagnussat (2008), sobre o 

mecanismo de aderência, no entanto, a presente pesquisa insere uma nova variável para análise 

que é a utilização de fibras de celulose derivadas do processamento do papel kraft, oriundos de 

resíduos de sacos de cimento e de cal, na composição das argamassas de assentamento. 

Ao mesmo tempo em que a construção civil traz benefícios, é, também, responsável pela 

degradação do meio ambiente. O setor da construção civil é um dos maiores e de maior parcela 

de geração de resíduos nos centros urbanos. Segundo dados do Panorama dos Resíduos Sólidos 

no Brasil, estudo realizado pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais (ABRELPE), em 2010, de 40% a 60% do resíduo sólido urbano gerado 

                                                 

1 A economia relatada se refere-se a edifícios habitacionais de até 10 pavimentos. Para considerar a alvenaria 

estrutural mais vantajosa economicamente, depende-se de características tanto da própria construção, como 

quantidade de pavimentos, número de torres, especificações técnicas, como características conjunturais como 

preço do aço e preço do concreto.  



Avaliação da aderência, bloco concreto / argamassa com fibras kraft, de juntas de assentamento de ...             17 

C. P. C. Miranda; J. M. B. Silva 

corresponde às atividades de construção ou reformas, valores que correspondem aos 

levantamentos realizados pelos SINDUSCON de vários estados. Especificamente, em Goiânia, 

esse valor é de 55%, segundo o mesmo levantamento. Em valores reais, esse panorama 

apresentou que em 2010 os municípios brasileiros coletaram 31 milhões de toneladas de 

resíduos de construção e demolição (RCD). 

Para Chaud (2007) a construção civil, em seu processo produtivo e de manutenção, é um dos 

maiores geradores de resíduos na atualidade. A preocupação com esses resíduos tem caráter 

ambiental e econômico. As técnicas construtivas convencionais produzem um percentual de 

perdas elevado e destaca-se que muito pouco desses materiais são reaproveitados na própria 

obra ou transformados em insumos para outros setores. O levantamento realizado pela 

Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos de Construção Civil e Demolição 

(ABRECON) expõe que em média cada brasileiro produz meia tonelada de resíduos de 

construção civil por ano, o que representa um desperdício de 8 bilhões de reais anualmente. De 

acordo com dados do Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (IBDS), 

aproximadamente 90% desses resíduos podem ser reciclados ou reaproveitados, sendo que 

atualmente apenas 5% é realizado pelo Brasil. 

Em vigor desde 2003, a Resolução 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 

2002), estabelece uma regra simples: quem gera entulho deve se responsabilizar pelo transporte 

e destinação adequada desses materiais. Ou seja, é de responsabilidade de quem gerou os 

resíduos destiná-los da maneira correta, sujeito à multas e ações judiciais caso não cumpra como 

estabelece a lei. A Lei 12.305 (BRASIL, 2010), que entrou em vigor a partir de agosto de 2014, 

tornou proibido depositar em aterros sanitários quaisquer tipos de resíduos que sejam passíveis 

a reutilização ou reciclagem, ou seja, em sua grande maioria os resíduos de construção e 

demolição deverão ter uma destinação diferente da que vem tendo atualmente. Os resíduos para 

as empresas representam, além de desperdício de materiais, um custo a mais devido ao seu 

transporte e destinação correta. 

Nesse contexto, destaca-se a geração de um resíduo, sacos de cimentos e de cal, considerado 

Classe B por resolução do CONAMA, ou seja, um resíduo que deve ser reutilizado, reciclado 

ou destinado a áreas de armazenamento temporário. Segundo o último boletim publicado pelo 

CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção) em dezenove de maio de 2014, no ano 

de 2013 foi consumido nacionalmente aproximadamente 71 milhões de toneladas de cimento. 

Segundo Carvalho e Santos (2011), no ano de 2011 o consumo de cimento no Brasil foi 
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aproximadamente de 65 milhões de toneladas, sendo desses 70% comercializados na forma 

ensacada. A toda essa quantidade somada aos sacos gerados pelo consumo de cal resulta em 

um montante de sacos de papel kraft sem destinação adequada e sem interesse das empresas de 

reciclagem, uma vez que esses sacos trazem consigo uma quantidade significativa de resíduos 

dos aglomerantes, cimento ou cal, que inviabiliza o processo de reciclagem. 

Uma alternativa para esse problema seria a reutilização desses sacos na produção de 

argamassas, visto se tratar de um material à base de fibra celulósica, além de conter resíduos de 

cimento e cal, matéria prima nobre das argamassas. Nesse sentido, foram iniciadas pesquisas 

por Cintra (2011). Como base das pesquisas utilizaram-se trabalhos como o de Savastano 

(2000), que estudou materiais à base de cimento reforçados com fibras vegetais e de Silva 

(2002), que avaliou a durabilidade de materiais cimentícios com fibras celulósicas. Carvalho e 

Santos (2011), dando continuidade à pesquisa de Cintra (2011) avaliaram de forma preliminar 

o comportamento de argamassas de assentamento de alvenaria de vedação com blocos 

cerâmicos incrementadas com fibras de celulose provenientes de sacos de cimentos de papel 

kraft comprovando sua viabilidade técnica. 

 Destaca-se essa pesquisa pelo reconhecimento nacional ganhando o prêmio Odebrecht para o 

desenvolvimento sustentável no ano de 2011 que tem como objetivo reconhecer e incentivar 

pesquisas universitárias que se propõem a pensar a engenharia, arquitetura e agronomia em uma 

perspectiva sustentável (CARVALHO, SANTOS, CARASEK, 2011). Dando continuidade ao 

trabalho, Carvalho (2014) analisou diversos aspectos tangíveis às propriedades das argamassas, 

dentre elas, a reologia e a durabilidade das argamassas contendo fibras kraft, além do 

desempenho de juntas de assentamento de alvenaria estrutural. 

O presente trabalho de conclusão de curso está inserido no projeto de pesquisa denominado 

Projeto Kraft composto por trabalhos de iniciação científica, monografias e uma dissertação de 

mestrado que visam aprofundar sobre essa temática e contribuir na produção científica acerca 

do assunto. Assim, se justifica pela relevância da alvenaria estrutural na construção civil 

nacional, por toda a importância ambiental e econômica do reaproveitamento dos sacos de 

cimento e de cal na forma de fibras inseridas nas argamassas de assentamento e, ainda, pela 

importância da propriedade aderência para as argamassas. Nesse sentido, a seguir são 

apresentados os objetivos da pesquisa realizada. 
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1.2. OBJETIVOS 

A seguir são apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos deste trabalho. 

1.2.1. Objetivo geral 

O objetivo geral deste trabalho é avaliar a aderência de juntas de assentamento de alvenaria 

estrutural com blocos de concreto, utilizando argamassas incrementadas com fibras de papel 

kraft, oriundas do reaproveitamento de sacarias de cal. 

1.2.2. Objetivos específicos 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

a) Determinar o teor mais adequado de fibras kraft na argamassa de assentamento de 

alvenaria estrutural (0%, 3%, 7% e 12% de fibras, em relação à massa de 

aglomerantes na argamassa em substituição à mesma quantidade de areia); 

b) Estabelecer uma correlação entre a extensão de aderência e a resistência de aderência 

à tração na flexão das juntas de assentamento de alvenaria estrutural; 

c) Definir a melhor ampliação das imagens das juntas de assentamento para a 

quantificação da extensão de aderência, 10 vezes ou 20 vezes, em função da melhor 

correlação entre extensão de aderência e resistência de aderência à tração na flexão 

obtida. 

1.3. ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho está dividido em cinco capítulos, sendo neste primeiro apresentado a 

contextualização do tema, as justificativas dessa pesquisa quanto à importância técnica e 

prática, os objetivos gerais e específicos e a estruturação do mesmo. 

O Capítulo 2 contém a revisão da literatura acerca do tema, a qual aborda de forma geral 

conceituações, propriedades e principais comportamentos já estudados por outros autores a 

respeito de argamassas de assentamento, alvenaria estrutural, bloco de concreto para alvenaria 

estrutural, fibras de papel kraft e sua inserção nas argamassas. 
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No capítulo seguinte, o terceiro, são apresentadas as caracterizações dos materiais utilizados 

nesse estudo como bloco de concreto estrutural, argamassa de assentamento com e sem fibras 

de papel kraft, bem como os materiais constituintes para argamassa (cimento, areia cal hidratada 

e fibras). Também é apresentado o traço das argamassas, as variáveis de estudo e a metodologia 

dos ensaios para análise e avaliação dessas variáveis quanto às suas propriedades, em especial, 

a de aderência. 

O quarto capítulo expõe os resultados obtidos em cada um dos ensaios propostos segundo a 

metodologia apresentada no capítulo anterior. Estes resultados estão apresentados de várias 

formas, imagens, gráficos e tabelas e são discutidos com base na bibliografia. 

Por fim, o Capítulo 5 traz as considerações finais desse trabalho, apresentando as conclusões, e 

sugestões para próximos trabalhos acerca desse mesmo tema. 
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CAPÍTULO 2  

REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. ALVENARIA ESTRUTURAL 

O uso da alvenaria como sistema construtivo é muito antigo. As primeiras construções em 

alvenaria são datadas de 9000-8000 a.C., cabanas de pedra com formato circular e semi-

subterrâneos com diâmetros entre três e nove metros (GOMES, 2001). É possível encontrar 

várias construções em alvenaria de pedra que sobreviveram até os dias atuais como testemunhas 

de culturas antigas e medievais. Assim, pode-se citar a arquitetura egípcia com suas pirâmides, 

entre 2800-200 a.C., a arquitetura romana, entre 0-1200 d.C., com seus templos, palácios, arcos, 

colunas, aquedutos e pontes e a arquitetura gótica, entre 1200-1600 d.C., com suas magníficas 

catedrais (MATA, 2006).  

Sabe-se que as construções de alvenaria sempre foram utilizadas em larga escala pelo homem 

estando sua origem e história contidas na própria história das civilizações antigas. Contudo, 

essas obras sempre foram construídas com base na experiência, ou seja, de forma empírica, por 

conhecimentos provindos de gerações passadas adquiridos por meio de tentativas, num 

processo de erros e acertos. Apesar disso, até o final do século XIX, obras de grande porte eram 

erguidas usando alvenaria como elemento de sustentação, ou seja, exercendo função estrutural. 

Com o advento do aço e do concreto armado e pesquisas de cunho científico houve uma 

revolução no modo de construir. Com os novos materiais, também surgiram novos conceitos e 

novas técnicas construtivas nas quais as alvenarias foram relegadas a um segundo plano, 

passando a ser utilizadas como elemento de fechamento (vedação) ou como elemento estético 

(MATA, 2006). 

Em meados do século XX, em face à necessidade do mercado em buscar técnicas alternativas 

de construção, as obras de alvenaria voltaram novamente a serem erguidas. No entanto, sendo 

realizadas inúmeras pesquisas científicas em vários países permitindo a criação de normas e 

adoção de critérios de cálculos baseados em métodos racionais. Surge-se assim, o que se 

denomina atualmente, alvenaria estrutural. No Brasil, essa técnica construtiva se inicia na 
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década de 60 sendo incorporadas à construção de habitações populares em edifícios com quatro 

ou cinco pavimentos, habitações de interesse social. 

Nas construções em alvenaria estrutural, por suas vantagens frente aos sistemas construtivos 

tradicionais e sua simplicidade, encontra-se um vasto campo para trabalhar no sentido do 

aumento da racionalização, nível de industrialização, produtividade e qualidade. Por ser uma 

atividade que interfere em outros serviços, como por exemplo, instalações elétricas e 

hidráulicas, revestimentos, forros e por ser fácil de programar e se adaptar às iniciativas de 

racionalização, melhorias na alvenaria se refletem diretamente nos outros serviços mencionados 

(CAMACHO, 2006). 

A alvenaria estrutural é um componente complexo, conformado em obra, constituído por tijolos 

ou blocos unidos entre si por juntas de argamassas, formando um conjunto rígido e coeso. As 

alvenarias têm por função a delimitação do espaço físico, quer seja interno ou externo, em 

outras palavras, elas atuam separando ambiente interno e ambiente externo ou o próprio 

ambiente interno em diversos ambientes, protegendo contra agentes externos indesejáveis como 

vento, chuva, poeira, ruído. No entanto, a alvenaria estrutural se difere das alvenarias 

tradicionais por ter como função principal atuar como estrutura da edificação, ou seja, suportar 

todas as cargas do edifício. 

Para Sabbatini (2003), a qualidade da edificação em alvenaria estrutural depende da qualidade 

do bloco de concreto vazado utilizado, da mão de obra qualificada e da argamassa de 

assentamento aplicada. Na alvenaria estrutural, a resistência à compressão simples é o principal 

parâmetro de análise. Desta forma, os elementos que compõe a alvenaria e a argamassa 

responsável pela junção entre as unidades, sofrem influência desta propriedade. As argamassas 

de assentamento de alvenaria estrutural devem apresentar resistência mecânica adequada para 

o bom comportamento estrutural da alvenaria, isto é, deve apresentar boa aderência entre os 

elementos, distribuir uniformemente as cargas atuantes e absorver as deformações 

(ISHIKAWA, 2003). 

A resistência à compressão uniaxial de alvenaria é um parâmetro básico para o projeto 

estrutural. Há duas maneiras de se avaliar tal resistência. Uma delas é através de equações 

empíricas ou empírico-analíticas que correlacionam a resistência à compressão da alvenaria 

com as resistências à compressão dos componentes: blocos e argamassa. A outra é através de 
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ensaios experimentais de prismas ou mini paredes sob compressão axial em situações 

semelhantes às que serão utilizadas em obras (MATA, 2006). 

Segundo Mata (2006), o comportamento mecânico de uma parede é diferente do 

comportamento mecânico da unidade (bloco). Isso se justifica, principalmente, pela presença 

das juntas horizontais e verticais de argamassa de assentamento, que por sua vez é mais 

deformável que o bloco. Ao ser comprimida axialmente, a parede tende a se deformar 

lateralmente, devido ao efeito de Poisson, e a argamassa, por ter em geral módulo de 

elasticidade menor que a do bloco, tende a se deformar mais. No entanto, devido a aderência 

entre bloco e argamassa, esta deformação é impedida, surgindo tensões laterais de tração no 

bloco e de compressão na argamassa (MATA, 2006). 

Os fatores que influenciam a resistência da alvenaria, em ordem de importância são: resistência 

da unidade, resistência da argamassa de assentamento, geometria da unidade, espessura das 

juntas de assentamento e características de deformação das unidades e da argamassa 

(KHALAF; HENDRY; FAIRBRAIN, 1994). A norma americana ASTM C 1006 (1984) 

denomina como resistência média das alvenarias, a norma inglesa BS 5628 (1992) como 

resistência característica da alvenaria e a brasileira NBR 10837 (1989) como resistência média 

dos prismas para a resistência básica, aquela que depende das características dos materiais 

empregados, excluindo os efeitos da esbeltez, excentricidades de cargas e tipos de vinculações. 

Camacho (2006) afirma que a resistência à compressão da alvenaria é o resultado da 

combinação da resistência dos blocos e da argamassa presente nas juntas. Sendo assim, para 

alvenaria estrutural, o bloco de concreto tem a maior parcela de responsabilidade na resistência 

da alvenaria, restando à argamassa, não menos importante, a responsabilidade de promover 

aderência entre um bloco e o seguinte dando monoliticidade à alvenaria. Em outras palavras, 

para que a alvenaria estrutural tenha elevada resistência a argamassa deve ter um elevado 

desempenho quanto a aderência argamassa-bloco. 

Para Mata (2006), a resistência mecânica dos blocos é o fator dominante na resistência da 

alvenaria. A resistência mecânica das argamassas é pouco significativa na resistência do prisma 

de blocos, isto é, o aumento nas resistências das argamassas proporciona pequenos aumentos 

nas resistências dos prismas (CUNHA; GUIMARÃES; CARASEK, 2001). Dessa forma, julga-

se mais importante para efeito de resistência do conjunto como um todo, bloco de concreto e 

argamassa, não a resistência à compressão da argamassa, mas sim sua aderência, propriedade 
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responsável por promover a transferência das tensões entre uma unidade e outra. Assim, não se 

julga econômica a utilização de argamassas muito fortes, sendo mais desejável a utilização de 

argamassas menos resistentes e mais deformáveis, para acomodar pequenas deformações. 

2.2. BLOCOS DE CONCRETO 

Segundo a NBR 6136 (2014), em relação à área útil, os blocos podem ser classificados em 

vazados, perfurados e maciços. Normalmente os mais utilizados em obras em alvenaria 

estrutural são os blocos de concreto vazados. A mesma norma os define como sendo o 

componente para execução de alvenaria, com ou sem função estrutural, vazados nas faces 

superior e inferior, cuja área líquida é igual ou inferior a 75 % da área bruta. Esses blocos são 

de concretos constituídos de cimento Portland, água, agregado e em casos especiais aditivos e 

adições, segundo a norma americana ASTM C 90 (ASTM, 2014). 

A norma britânica BS 6073 (2008) define o bloco de concreto como sendo a unidade que exceda 

as dimensões máximas dos tijolos, seja no comprimento, na altura ou na largura, devendo ter 

altura máxima de seis vezes a largura e o volume das cavidades que o atravessam na direção da 

altura, ser inferior a 50 % do volume total do bloco. 

Medeiros e Sabbatini (1993) definem bloco como unidade de alvenaria constituída pela mistura 

homogênea, adequadamente proporcionada, de cimento Portland, agregado miúdo e graúdo, 

conformada através de vibração e prensagem e possuindo dimensões superiores a 250 mm x 

120 mm x 55 mm (comprimento x largura x altura). 

Os blocos de concreto são ordenados segundo a NBR 6136 (ABNT, 2014) devido seus valores 

de resistência características à compressão axial e a sua porcentagem de absorção. Os blocos 

podem ser classificados como sendo blocos da classe A, resistência maior ou igual a 8 MPa, 

classe B, com resistência entre 4 e 8 MPa e classe C com menores resistências, não usados para 

alvenarias estruturais. Diferentemente, a norma americana ASTM C 90 (2014) os classificam 

não a partir da resistência dos blocos individuais, mas em conjunto de acordo com sua 

utilização, podendo ser, basicamente de classes N (referente às classes A e B) e S (referente à 

classe C). 

Os blocos são produzidos com cimento Portland, geralmente CPV-ARI. Quanto aos agregados, 

para Mata (2006), as características dos agregados são fundamentais para a produção de blocos 
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de boa qualidade. A água é utilizada em pequenas quantidades em comparação com concretos 

convencionais. Quando necessário acrescenta-se aditivos desde que não sejam prejudiciais à 

durabilidade dos blocos. 

Para se obter um bloco de qualidade, deve-se ter uma dosagem correta, uma mistura com 

equipamentos que garantam tempo e velocidade adequada para tornar o mais homogêneo 

possível, moldagem e compactação eficiente e essencialmente uma cura bem realizada. 

Normalmente utilizam-se dois tipos de cura, a cura natural e a cura úmida. Quanto mais 

compactado for o bloco e mais bem curado, maiores serão as resistências à compressão que eles 

terão e menor será a absorção de água. Essas por sinal são as duas principais propriedades dos 

blocos. 

Quanto às propriedades físicas dos blocos de concreto destacam-se a absorção de água, o teor 

de umidade e a retração por secagem. Tais propriedades têm grande influência no 

comportamento do material isoladamente, e em conjunto, em uma alvenaria estrutural. A 

capacidade de absorção de água do bloco de concreto é usada como indicador de 

impermeabilidade que, além de ser uma propriedade importante em relação à durabilidade do 

bloco, influi no desempenho dos outros componentes: se o bloco absorver água em excesso da 

argamassa, haverá perda de aderência desta e se absorver água do graute poderá causar retração 

do mesmo (MATA, 2006). 

O bloco de concreto, semelhante ao concreto convencional, quando absorve umidade expande-

se e, da mesma forma, quando perde umidade, retrai-se. Esse movimento do bloco inserido na 

parede pode provocar o aparecimento de fissuras e consequentemente a diminuição da vida útil 

da parede. A NBR 6136 (ABNT, 2014) fixa um teor máximo de umidade para utilização dos 

blocos que depende da retração por secagem e a umidade relativa média anual do local de 

utilização. 

A retração por secagem é ocasionada pela diminuição do volume do bloco quando a água 

presente no seu interior evapora. Mata (2006) apresenta fatores que influenciam a retração nos 

blocos de concreto: tipo de cimento, tipo de agregado, tamanho do agregado, a cura, a 

temperatura e umidade do meio ambiente, a razão volume/superfície exposta, etc. 

Quanto às propriedades mecânicas dos blocos de concreto, tem-se: resistência à compressão, 

resistência à tração, módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson. Dentre essas, a resistência 

à compressão do bloco é a principal propriedade sendo o parâmetro de dimensionamento da 
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alvenaria estrutural, além de estar intimamente ligada à durabilidade. Essa propriedade é 

determinada pelo ensaio descrito pela NBR 7184 (ABNT, 1992). A resistência à tração pode 

ser obtida pelo método indireto, que determina a resistência à tração a partir do ensaio de 

compressão. Este método é descrito pela norma americana ASTM C 1006 (ASTM, 2007) e 

consiste basicamente em comprimir um bloco apoiado sobre duas barras de aço. Para o módulo 

de elasticidade e o coeficiente de Poisson não existem ensaios normalizados para a 

determinação de tais propriedades dos blocos. 

2.3. ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO 

Argamassas são materiais de construção, com propriedades de aderência e endurecimento, 

obtidos a partir da mistura homogênea de um ou mais aglomerantes, agregado miúdo (areia) e 

água, podendo conter ainda aditivos e adições minerais. (CARASEK, 2010). 

Dentre todas as argamassas, a de assentamento é aquela empregada na elevação de alvenarias 

de tijolos ou blocos e tem como função: unir os elementos de alvenaria formando vínculos 

capazes de distribuir uniformemente sob os mesmos as cargas atuantes na parede; vedar as 

juntas tornando o elemento estanque à infiltração de água; absorver as deformações naturais 

que a alvenaria estiver sujeita (CARASEK, 2010). 

De acordo com a NBR 15961 (ABNT, 2011), a argamassa de assentamento é definida como o 

elemento utilizado para a ligação dos blocos de concreto e é responsável pela distribuição 

uniforme de esforços entre eles, sendo composta de cimento, agregado miúdo, água e cal ou 

outra adição destinada a conferir plasticidade e retenção de água de hidratação à mistura. 

Em alvenaria sem função estrutural, ela tem por função preencher as irregularidades dos blocos, 

ligando-os e vedando as juntas contra a penetração de ar e água e, em pequena magnitude, 

absorver e transmitir pequenas cargas (cargas do peso próprio da parede ou de eventuais 

deformações estruturais). Em alvenaria estrutural, apesar da influência da argamassa na 

resistência à compressão da alvenaria ser muito pequena, ela exerce, além das funções já 

descritas anteriormente, contribuição na resistência à flexão e cisalhamento e torna a estrutura 

monolítica. 

O desempenho de uma argamassa de assentamento está diretamente ligado às propriedades que 

caracterizam essa argamassa. Para Sabbatini (1986) e Carasek (2010), para que as argamassas 
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de assentamento exerçam suas funções elas devem apresentar propriedades tanto no estado 

fresco como no endurecido. 

a) Ter capacidade de retenção de água suficiente para que uma elevada sucção dos 

blocos não prejudique suas funções primárias; 

b) Possuir trabalhabilidade suficiente para que o profissional que a utilizará consiga 

exercer suas atividades de maneira rápida, com satisfatória qualidade, econômica e 

eficiente; 

c) Desenvolver uma resistência adequada para não comprometer o desempenho da 

alvenaria estrutural; 

d) Ter módulo de elasticidade baixo de maneira a acomodar as deformações intrínsecas 

e as decorrentes de movimentos estruturais; 

e) Apresentar aderência aos blocos afim que as interfaces sejam capazes de suportar 

esforços cisalhantes e tornar as juntas estanques; 

f) Ser durável e não afetar a durabilidade dos demais materiais com que se relacionam 

(SABBATINI, 1986). 

A principal dessas propriedades é a capacidade da argamassa atingir uma completa, resistente 

e durável aderência com os componentes. Apesar disso, as propriedades das argamassas não 

atuam de forma independentes, isto é, a ausência ou comportamento inadequado de qualquer 

umas delas irá interferir nas demais (CARVALHO, 2014). Dessa forma, se evidencia a relação 

entre as propriedades do estado fresco com a obtenção de uma aderência satisfatória. 

2.3.1. Trabalhabilidade 

A trabalhabilidade, segundo Carasek (2010), é a facilidade com que as argamassas podem ser 

misturadas, transportadas, aplicadas, consolidadas e acabadas em uma condição homogênea. 

Ou seja, diz-se que a argamassa é trabalhável quando ela é facilmente distribuída sobre o 

substrato, não oferece empecilhos ao ser aplicada, não segrega durante o transporte e mantém 

tais características em tempo suficiente para que se realize a atividade de assentamento. A 

trabalhabilidade é o resultado da união de diversas outras propriedades como consistência, 

plasticidade, retenção de água coesão e adesão inicial.  Dessa forma se torna uma característica 

qualitativa de difícil mensuração e até mesmo subjetiva quanto ao que significa ter uma boa 

trabalhabilidade, pois varia de profissional para profissional. 
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Assim, a trabalhabilidade é o conjunto das características da argamassa no estado fresco que 

permite seu adequado emprego. Definido o traço da argamassa, o teor de água que condicionará 

a sua trabalhabilidade. Uma argamassa que não atinja uma trabalhabilidade adequada impõe 

dificuldades ao trabalho do assentador e tem influência direta em outras propriedades, 

principalmente a aderência ocasionando uma extensão de aderência mais baixa (CARVALHO, 

2014).  

Outra característica que influi diretamente na trabalhabilidade é o teor de ar incorporado que 

altera a plasticidade da argamassa. O teor de ar é o resultado da interação entre os materiais que 

compõe a argamassa, o equipamento utilizado para a mistura e o tempo de mistura. A 

bibliografia existente apresenta um valor limite de 20% de ar incorporado contribuindo 

positivamente a trabalhabilidade e consequentemente a extensão de aderência. No entanto, 

valores acima disso causam um efeito contrário, reduz a extensão de aderência e torna a 

argamassa mais porosa, logo menos resistente (CARASEK, 1996). 

Atualmente não existe um método direto para medir a trabalhabilidade das argamassas de 

assentamento. Na prática, quem define se uma argamassa é trabalhável ou não é o profissional 

responsável por assentar a alvenaria, sendo que seu julgamento baseia-se no tipo de ferramenta 

utilizada e em critérios próprios, ou seja, subjetivos. A forma comumente utilizada para avaliar 

a trabalhabilidade é indiretamente através de ensaios normalizados que avaliam a consistência. 

A NBR 13276 (ABNT, 2005) define o ensaio de consistência, também conhecido como flow 

table que mede o espalhamento da argamassa. 

2.3.2. Retenção de água 

Em relação à retenção de água, para Carvalho e Santos (2011) essa propriedade refere-se à 

capacidade da argamassa em reter sua água de amassamento quando em contato com o substrato 

que possui potencial de sucção ou absorção. Dessa forma é fundamental na qualidade da 

aderência da argamassa ao substrato, pois, no fluxo de água entre a argamassa e os blocos 

adjacentes, são transportados componentes dos aglomerantes que se cristalizam no interior dos 

poros dos blocos, provocando, assim, travamento mecânico entre o componente de alvenaria e 

a argamassa (CARVALHO; SANTOS, 2011). 

A capacidade de reter água está diretamente relacionada com a manutenção da consistência da 

argamassa. Sendo assim, reter a água de amassamento é essencial para manter a consistência e, 
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em consequência, a trabalhabilidade desejada. Quando a argamassa não possui retenção de água 

adequada ocorrerá absorção excessiva pelo bloco, expandindo-o e aumentando seu potencial de 

retração na secagem além da argamassa reduzir sua resistência de aderência, aumentar seu 

módulo de deformação quando endurecida e perda de resistência pela diminuição da hidratação 

do cimento e carbonatação da cal. Em decorrência destes fatores ocorrerá prejuízo na 

durabilidade da argamassa (MATA, 2006; SABBATINI, 1986). 

2.3.3. Aderência 

A aderência é considerada quase na sua totalidade um fenômeno mecânico que, de forma 

simplificada, é o resultado da cristalização dos materiais de hidratação da argamassa nos poros 

dos blocos e entre as rugosidades, criando assim uma espécie de ancoragem. Esses materiais 

são levados à interface e ao interior do bloco por meio da sucção promovida por esse último. 

Embora a aderência seja uma propriedade da argamassa, ela é o resultado de um fluxo de 

líquidos e suspensões entre dois sistemas porosos, logo depende das propriedades de ambos os 

materiais (CARASEK, 1996). 

Essa propriedade se refere às condições de união entre a argamassa e a unidade de alvenaria e 

define a resistência de aderência, isto é, a capacidade que a interface argamassa/bloco tem de 

resistir às solicitações cisalhantes e de tração na flexão sem romper-se. Essa propriedade não 

pode ser dita intrínseca à argamassa, pois a resistência de aderência não pode ser quantificada 

para as argamassas de assentamento e sim para o seu conjunto com o bloco. (CARASEK, 1996; 

CARVALHO, 2014). 

Aderência e adesão frequentemente são empregados como sinônimos. No caso de 

revestimentos e das juntas de assentamento em argamassa, o termo aderência é usado para 

descrever a resistência e a extensão do contato entre a argamassa e uma base porosa. Pode-se 

dizer que a aderência deriva do conjunto de três propriedades da interface argamassa-substrato: 

a resistência de aderência à tração, a resistência de aderência ao cisalhamento e a extensão de 

aderência, sendo esta correspondente a razão entre a área de contato efetivo e a área total 

possível de ser unida (CARASEK, 1996). 

Os materiais que compõe a argamassa exercem influência direta na aderência. O cimento é o 

responsável pelo ganho de resistência de aderência, no entanto seu emprego em maiores 

quantidades irá demandar mais água para atingir uma trabalhabilidade adequada, fato esse que 
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implica em maior retração e fissuração podendo levar à perda de aderência além de tornar a 

argamassa mais rígida, característica essa prejudicial à alvenaria (CARVALHO 2014). 

A cal, devido à sua finura, proporciona à argamassa maior plasticidade e retenção de água, 

consequentemente melhora a trabalhabilidade, logo aumenta a extensão de aderência. E a areia, 

devido ao seu papel inerte e as dimensões de seus grãos, tem um efeito inverso à aderência. 

Quanto maior o teor de areia menor será a resistência de aderência. No entanto, é importante na 

estruturação da argamassa, constituindo esqueleto sólido, garantindo a durabilidade da 

aderência e impedindo deformações (CARASEK, 1996). 

Para as alvenarias, a capacidade de resistência de aderência é a principal característica vinculada 

à argamassa que contribui com seu adequado desempenho, pois, é através da boa aderência 

entre os elementos que se tem o conjunto monolítico por meio do qual há distribuição uniforme 

das tensões e resistência aos esforços de cisalhamento e tração. 

2.3.4. Resistência mecânica 

As argamassas de assentamento devem ter resistência suficiente para distribuir adequadamente 

as cargas atuantes por toda a área resistente da unidade de alvenaria. Deve-se procurar 

compatibilizar a resistência à compressão da argamassa com resistência inferior à do bloco. 

Ressalta-se que, para a alvenaria estrutural de blocos vazados grauteados, deve-se utilizar uma 

argamassa mais resistente para assegurar nas primeiras idades ao empuxo lateral causado pelo 

graute (MATA, 2006). 

Sabbatini (1986) expõe a resistência mecânica das argamassas, mesmo sendo necessárias, como 

sendo de importância secundária perante as demais propriedades. Estudos comprovam que a 

argamassa pouco interfere na resistência à compressão de paredes de alvenaria com blocos de 

resistência intermediária. Khalaf (19972 apud CARVALHO, 2014), em seu estudo, verificou-

se que o aumento em 188% de resistência da argamassa representou um ganho de apenas 20% 

na resistência à compressão de prismas compostos por blocos de concreto.

                                                 

2 KHALAF, F. M. Blockwork Masonry Compressed in two orthogonal directions. Asce – Journal of Structural 

Engineering. v. 123, n 5, p 591-596. 1997 
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Da resistência mecânica das argamassas de assentamento não são necessários valores elevados. 

No entanto, as argamassas devem desenvolver uma resistência inicial mínima capaz de suportar 

ao menos o peso próprio da alvenaria à medida que está sendo elevada. Estudos comprovam 

que ganhos elevados de resistência à compressão das argamassas pouco influem na resistência 

da parede e, ainda, que a resistência da argamassa nunca deverá superar a dos blocos. 

Segundo Carasek (2010), isso se explica pelo estado multiaxial de tensões ao qual a junta de 

argamassa está submetida em virtude da restrição de deformações laterais que os blocos 

impõem à junta. Também, elevado ganho de resistência leva à maior rigidez, característica esta, 

que se contrapõe à função da junta de argamassa de absorver deformações. Quanto à resistência 

à tração na flexão e de cisalhamento da alvenaria, são obtidas a partir da resistência de 

aderência. Assim, a resistência mecânica exigida da argamassa é aquela que seja suficiente para 

garantir sua durabilidade.  

2.3.5. Módulo de elasticidade 

O módulo de elasticidade que se refere à capacidade de deformação das argamassas de 

assentamento é considerado a propriedade mais influente no comportamento dos prismas 

quando sob compressão. Ensaios evidenciaram que a resistência à compressão dos prismas mais 

se aproxima à resistência dos blocos de concreto quanto mais baixo for a proporção entre os 

módulos de elasticidades da argamassa de assentamento e dos blocos (MOHAMAD et al. 

2009). 

O mecanismo de ruptura da alvenaria está diretamente ligado ao módulo de elasticidade, dessa 

forma, argamassas de assentamento com elevada rigidez perdem a aderência com o bloco de 

forma abrupta quando esmagada, caracterizando uma ruptura frágil, por sinal, não desejável 

(MOHAMAD et al., 2009). Solórzano (19943 apud MATA, 2006) descreve essa propriedade 

como função da composição, dosagem e capacidade de aderência das argamassas. 

Para o desempenho satisfatório das alvenarias estruturais se faz necessário uma argamassa de 

assentamento com baixo módulo de elasticidade, capaz de se deformar com pequenos 

                                                 

3 SOLÓRZANO, M. G. P. Características e desempenho de juntas de argamassa estrutural de blocos de 

concreto. 1994. 203p. (Mestrado) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1994. 
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incrementos de tensões consequentemente transmitindo mais facilmente as tensões para os 

blocos assegurando em toda essa transição a manutenção da aderência. 

2.3.6. Durabilidade 

A durabilidade da argamassa é uma propriedade dependente do meio em que se encontra e, 

consequentemente, de outros comportamentos desempenhados pela argamassa. As variações 

de temperatura, exposição à umidade e a agentes biológicos agressivos são alguns fatores 

externos que podem prejudicar a durabilidade das argamassas, portanto um parâmetro de 

desempenho bastante amplo. Deve-se prever a incidência ou não desses fatores para se planejar 

as características capazes de suportar as agressões e intempéries a que estará exposta 

(CARVALHO; SANTOS, 2011). 

2.4. FIBRA 

O estudo sistemático de fibras com finalidade de reforço de matrizes começou na Inglaterra em 

1970, (ANJOS; GHAVAMI; BARBOSA, 20034 apud SILVA, 2013). As fibras naturais são 

resistentes, abundantes, não tóxicas, de baixo custo e provém de fontes renováveis de matéria-

prima, podendo servir como um excelente agente de reforço para os polímeros, contribuindo 

para a redução da poluição ambiental e melhor utilização de recursos naturais. O Brasil, com 

sua reserva de recursos naturais, tem investido no domínio da tecnologia de produtos reforçados 

com fibras vegetais (SAVASTANO, 2001). 

O conhecimento da estrutura e composição das fibras de papel kraft é fundamental para se 

compreender o seu comportamento quando aplicada em matriz cimentícia, bem como a 

interação entre esses materiais. As fibras vegetais são um feixe de filamentos (macrofibra) 

formado por células individuais. Essas, por sua vez, são constituídas por microfibrilas 

compostas em sua maior parte por celulose, por hemicelulose e lignina (CARVALHO, 2014). 

Os diferentes tipos de materiais compósitos que apresentam a fase dispersa reforçadora da 

matriz contínua na forma de fibras têm, como principais vantagens, resistência mecânica e 

                                                 

4 ANJOS, M. A. S.; GHAVAMI, K.; BARBOSA, N. P. Uso de polpa de bambu como reforço de matrizes 

cimentícias. Palmas: Escola Técnica Federal de Palmas; Rio de Janeiro: Departamento de Engenharia Civil – 

PUC-Rio; Paraíba: Departamento de Engenharia Civil – UFPB, 2003.  



Avaliação da aderência, bloco concreto / argamassa com fibras kraft, de juntas de assentamento de ...             33 

C. P. C. Miranda; J. M. B. Silva 

módulo de elasticidade excepcionalmente elevados quando comparados a materiais da mesma 

densidade. Devido à natureza oca das fibras vegetais, estas apresentam propriedades específicas 

benéficas ao isolamento acústico. O baixo módulo de elasticidade dessas fibras condiciona sua 

eficiência como reforço a deformações elevadas do compósito à base de cimento 

(SAVASTANO, 2001). 

Segundo levantamento realizado em indústrias papeleiras que fornecem embalagens para 

fábricas de cimento, as fibras mais empregadas são as s do gênero Pinus, ou ainda, um conjunto 

de fibras Pinus com fibras de Eucalipto. Ambos os tipos são fibras do tipo coníferas e longas. 

A composição química das fibras é fator definitivo das suas características físicas além de 

limitar o tipo de tratamento ou polpação ao qual ela pode ser submetida. Holocelulose, celulose, 

lignina, extrativos e cinzas, são exemplos de componentes químicos das fibras de madeira Pinus 

(CARVALHO, 2014). 

Segundo Sales (20065 apud CARVALHO, 2014), o volume de vazios das fibras vegetais é 

considerável, sendo responsável pela capacidade de alta absorção de água, o que as tornam 

sensíveis a pequenas variações de umidade. Entende-se que a absorção de água das fibras é 

função tanto seu arranjo físico, como também das características microestruturais de seus 

componentes químicos individualmente. As fibras vegetais apresentam elevada resistência à 

tração e baixo módulo de elasticidade. Bem como as demais características das fibras, são 

encontrados grandes coeficientes de variação para os valores de resistência à tração e módulo 

(CARVALHO, 2014). 

As fibras kraft são aquelas provenientes do processo kraft de polpação. A polpação é um 

processo para transformar a madeira em uma massa de fibras individualizadas, cujo objetivo 

principal é a liberação das fibras de celulose, o que ocorre pela ruptura das ligações entre as 

fibras no interior da estrutura da madeira (CARVALHO, 2014). As fibras obtidas por meio do 

processo de polpação kraft apresentam, em relação às fibras que não sofreram qualquer 

tratamento, melhores resultados de resistência à tração e resistência ao rasgo e ao estouro 

(SAMISTRARO, 2008).  

                                                 

5 SALES, A. T. C. Retração, fluência e fraturas em compósitos cimentícios reforçados com polpa de bambu. 

2006. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) – Programa de Pós Graduação da PUC-Rio, Pontifícia Universidade 

Católica, Rio de Janeiro, 2006. 
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2.5. ARGAMASSA COM FIBRA 

A presença das fibras celulósicas altera as propriedades das argamassas desde o estado plástico, 

alterando a consistência e a trabalhabilidade, densidade de massa e teor de ar (CINTRA, 2011). 

As características e propriedades de um compósito fibro-cimento irá depender, além do tipo de 

fibra, da fração volumétrica empregada na confecção do compósito e da interação entre a fibra 

e a matriz. Embora haja várias propriedades almejadas com o uso de fibras, para as argamassas, 

o que se pretende na maioria das vezes é evitar ou reduzir a propagação de fissuras na matriz 

(CARVALHO, 2014). 

A presença das fibras tende a reduzir os valores de consistência como comprovado em estudos 

realizados por Savastano (2000), Sales (2006) e Silva (2002). Esses mesmo autores atribuem a 

perda de trabalhabilidade observada por eles à maior consistência provocada pela presença das 

fibras. Mantendo-se uma mesma quantidade de água de amassamento as argamassas com fibras 

se tornam muito mais coesas.  

A presença de fibras nas argamassas exige-se uma maior relação água/aglomerante para que 

esses compósitos atinjam trabalhabilidade mínima requerida, uma vez que são inseridos 

materiais porosos, as fibras, e com grande área superficial, exigindo maior consumo de água 

(CARVALHO, 2014). A trabalhabilidade por se tratar de uma característica resultante de um 

conjunto de outras, sua classificação depende tanto de fatores objetivos quanto subjetivos 

podendo uma argamassa fluida ter trabalhabilidade para execução de determinado serviço mas 

ao mesmo tempo ter nenhuma trabalhabilidade para executar outro serviço. 

Carvalho, Cintra e Carasek (2011) realizaram estudo com argamassas para assentamento de 

alvenaria com fibras e afirmam que, embora a consistência da argamassa tenha sido aumentada 

pela fibra (como observado por outros autores), a trabalhabilidade não foi prejudicada, 

permitindo maior facilidade no assentamento de blocos cerâmicos com essa argamassa em 

razão da maior coesão. 

A densidade de massa no estado fresco ou massa específica úmida é outro fator que é 

influenciado pela adição de fibras. Segundo Savastano (2000), a massa específica no estado 

plástico é reduzida com a inserção da fibra. Para Carvalho (2014) essa alteração pode ser 

atribuída ao fato de que a densidade da fibra é relativamente mais baixa, e também, por induzir 

ao aumento do teor de ar incorporado na mistura. As fibras tendem a aumentar o teor de ar das 
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argamassas na medida em que contribuem para o aprisionamento das bolhas de ar, impedindo 

sua saída. 

Outro aspecto importante no comportamento das argamassas no estado fresco é sua capacidade 

de retenção de água. Em relação às argamassas com fibras, pouco se sabe sobre sua capacidade 

de retenção de água. Estudos com fibras de polipropileno verificaram uma maior retenção de 

água quanto maior for o teor de fibras inseridas (CENTOFANTE; DAGOSTINI, 20146 apud 

CARVALHO, 2014). 

Como já descrito anteriormente, a própria fibra apresenta uma porosidade em sua estrutura 

intrínseca e, além disso, devido a necessidade de se estabelecer uma maior relação agua/cimento 

para garantir trabalhabilidade requerida, tem-se que as argamassas com fibras são mais porosas, 

tem maior volume de vazios e consequentemente apresentam valores inferiores à resistência a 

tração e à compressão. Estudos de Savastano (2000), Cintra (2011), Carvalho e Santos (2011) 

e Carvalho (2014) elucidam esses fatos. A porosidade das argamassas também ocorre pela 

existência de uma zona de transição entre as fibras e a matriz cimentícia (CARVALHO, 2014). 

Já no que se refere ao módulo de deformação das argamassas, ele tende a reduzir com a presença 

das fibras. Isso se mostra bastante positivo visto que as argamassas são materiais que devem 

apresentar certa resistência, porém serem capazes de absorver deformações significativas. As 

fibras, quando bem distribuídas na matriz cimentícia pode reduzir a fissuração, aumentar a 

resistência ao impacto e contribuir para um bom desempenho o estágio pós fissurado, segundo 

Sales (20067 apud CARVALHO, 2014). 

O aumento da ductilidade das argamassas se dá devido as fibras permitirem a incorporação de 

vazios e descontinuidades, que por sua vez aumentam a energia absorvida durante a fissuração. 

Também se deve ao comprimento das fibras (CARVALHO, 2014). 

Então, sendo as embalagens de cimento confeccionadas em papel, que é um material fibroso de 

composição celulósica e produzido pelo processo de polpação kraft (um dos processos 

                                                 

6 CENTOFANTE, G.; DAGOSTINI, C. M. Análise das propriedades de argamassas de revestimentos com 

adição de fibras de polipropileno. Unoes & Ciência, ACET, Joaçaba, Edição Especial, p 7-19, 2014. 

7 SALES, A. T. C. Retração, fluência e fraturas em compósitos cimentícios reforçados com polpa de bambu. 

2006. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) – Programa de Pós Graduação da PUC-Rio, Pontifícia Universidade 

Católica, Rio de Janeiro, 2006. 
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indicados para melhorar o desempenho das fibras quanto à resistência e, consequentemente a 

durabilidade), elas se tornam um reforço potencial para compósitos de matriz cimentícia. 

Aplicando os sacos de papel kraft na produção de argamassas, além de propor a melhoraria do 

material, tem-se uma solução para a problemática desse resíduo, dando a ele uma destinação 

nobre e contribuindo para mitigação do impacto ambiental ocasionado pela indústria da cons - 

trução civil.
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CAPÍTULO 3  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo são apresentados e caracterizados os materiais utilizados para a realização do 

trabalho experimental, as variáveis estudadas, bem como os métodos dos ensaios utilizados. O 

fluxograma a seguir, Figura 3-1, ilustra o programa experimental: 

Figura 3-1: Fluxograma da metodologia 

 

3.1. MATERIAIS 

Para a realização do trabalho foram utilizados materiais para o preparo das argamassas de 

assentamento e os blocos de concreto. Para a confecção das argamassas foram utilizados 

cimento, cal, areia, água e fibras de papel kraft, essas provenientes de sacos de cal reutilizados 

fornecidos por obra local, conforme descrito a seguir.  
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3.1.1. Cimento 

Foi utilizado cimento CPIIF - 32 para confecção das argamassas. Sua escolha esteve relacionada 

com o cimento com menor interferência nas variáveis, devido sua composição e por ser o mais 

utilizado na região A caracterização do cimento quanto à massa unitária e massa específica está 

apresentada na Tabela 3-1. 

Tabela 3-1: Caracterização do cimento 

Massa Unitária Massa Específica 

1,05 g/cm³ 2,97 g/cm³ 

3.1.2. Cal 

A cal utilizada para o preparo das argamassas de assentamento foi a cal hidratada CH – I. A 

caracterização da cal é mostrada na Tabela 3-2. 

Tabela 3-2: Caracterização da cal 

Massa Unitária Massa Específica 

0,45 g/cm³ 2,45 g/cm³ 

3.1.3. Areia 

Utilizou-se uma areia natural de rio cuja caracterização está representada na Tabela 3-3 e na 

Figura 3-2 cuja distribuição granulométrica se caracteriza dentro da zona utilizável. 

Tabela 3-3: Caracterização da areia 

Abertura das peneiras (mm) 
Porcentagens retidas 

Simples Acumulada 

9,5 0 0 

6,3 1 1 

4,8 1 2 

2,4 3 5 

1,2 5 10 

0,6 12 22 
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Abertura das peneiras (mm) 
Porcentagens retidas 

Simples Acumulada 

0,3 47 69 

0,15 29 98 

Prato 2 100 

Totais 100 307 

Módulo de finura: 2,06 

Dimensão máxima característica (NBR 7211): 2,4mm 

Massa unitária (NBR NM 45) 0%: 1,60 g/cm³ 

Massa unitária (NBR NM 45) 4%: 1,24 g/cm³ 

Massa específica (NBR NM 52): 2,65 g/cm³ 

Figura 3-2: Curva granulométrica da areia 

 

3.1.4. Blocos de concreto estrutural 

Foram utilizados blocos de concreto vazados com função estrutural de dimensões 

14 cm x 19 cm x 39 cm, compostos de 2 furos na direção longitudinal ao assentamento. A 

caracterização dos blocos foi realizada segundo a norma NBR 6136 (ABNT 2007). A Figura 

3-3 apresenta o bloco de concreto utilizado. 
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Figura 3-3: Bloco de concreto estrutural utilizado na pesquisa 

 

3.1.5. Fibra Celulósica 

As fibras de celulose utilizadas na produção das argamassas foram oriundas de sacos de cal de 

papel kraft. O papel tipo kraft é caracterizado por apresentar fibras de celulose longas 

provenientes de polpas de madeira preferencialmente macias, como a de pinus. Nesse trabalho, 

todas sacarias utilizadas para a obtenção das fibras eram resíduos de obras, sendo 

reaproveitadas, portanto, para esse estudo.  

O processo de obtenção dessas fibras foi apenas mecânico com o auxílio de um triturador 

elétrico de 3 cv, da marca DPM – Júnior. Não foi utilizada nenhuma substância química nesse 

processo, desta forma as fibras de celulose não foram separadas dos demais materiais 

empregados na fabricação do papel e composição da sacaria, como a cola para fechar os sacos 

e a tinta presente na impressão das marcas. A Figura 3-4 apresenta o triturador utilizado. 



Avaliação da aderência, bloco concreto / argamassa com fibras kraft, de juntas de assentamento de ...             41 

C. P. C. Miranda; J. M. B. Silva 

Figura 3-4: Triturador utilizado para processamento da sacaria 

 

A Figura 3-5 apresenta as fibras de celuloses provenientes de sacos de cimento e de cal já 

processadas e prontas para a adição na preparação das argamassas. 

Figura 3-5: Fibra celulósica de papel kraft 

 



Avaliação da aderência, bloco concreto / argamassa com fibras kraft, de juntas de assentamento de ...             42 

C. P. C. Miranda; J. M. B. Silva 

3.2. VARIÁVEIS ESTUDADAS 

Foram preparadas 5 argamassas para a realização da pesquisa. Dentre elas, a argamassa de 

referência, sem uso de fibra, e argamassas com adições de fibras de sacos de cal nos teores de 

3%, 7% e 12% de fibras em relação a massa de aglomerantes em substituição de mesma massa 

de areia. Sendo assim, tem-se como variáveis as diferentes porcentagens de adições de fibras. 

A Tabela 3-4 a seguir, resume todas argamassas produzidas nesta pesquisa: 

Tabela 3-4: Códigos das argamassas produzidas 

Código  Argamassa 

R Argamassa de referência sem adição de 

fibras 

F3 Argamassa com adição de 3% de fibra de 

papel kraft de saco de cal 

F7 Argamassa com adição de 7% de fibra de 

papel kraft de saco de cal 

F12 Argamassa com adição de 12% de fibra de 

papel kraft de saco de cal 

3.3. PREPARO DAS ARGAMASSAS 

As argamassas preparadas para a realização da pesquisa seguiram uma mesma proporção, sendo 

caracterizado pelo traço em volume de 1:1/2:4 (cimento: cal: areia). Esse traço foi escolhido 

por ser indicado pela ASMT C270 – 12a – Standard specification for mortar for unit masonry 

- para argamassas de assentamento de alvenaria estrutural. 

A adição das fibras de papel kraft foi realizada em porcentagens em relação a massa de 

aglomerantes (cimento e cal), sendo em substituição da mesma quantidade de areia. Essa 

metodologia de substituição da areia pelas fibras baseou-se no trabalho de Carvalho, Santos e 

Carasek (2011). Os teores utilizados neste estudo são definidos a partir do trabalho de Carvalho 

(2014), a fim de abranger faixas representativas de variações. A Figura 3-6 ilustra o processo 

de adição das fibras: 
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Figura 3-6: Ilustração explicativa da adição das fibras às argamassas 

 

O preparo das argamassas foi divido em várias etapas, conforme a descrição a seguir. 

Primeiramente se deu o processo de mistura manual. Todos os materiais até então estavam 

separados e embalados nas proporções necessárias ao traço de 1:1/2:4. Em busca de uma melhor 

homogeneização dos aglomerantes e agregados, que posteriormente foi continuada com auxílio 

de uma argamassadeira, realizou-se uma pré-mistura manual, como ilustrado na Figura 3-7 e 

Figura 3-8. Nessa primeira etapa o processo é o mesmo para todos os tipos de argamassas 

estudados. 

 

Figura 3-7: Materiais separados para o preparo da argamassa 
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Figura 3-8: Pré-mistura manual dos materiais 

 

A próxima etapa ocorreu em uma argamassadeira de eixo horizontal elétrica, Figura 3-9. Nessa 

etapa observa-se uma diferença para os tipos de argamassas, pois as que em sua composição 

apresentam fibras tiveram um procedimento adicional ao da argamassa de referência. As fibras 

de papel kraft foram primeiramente inseridas no equipamento de mistura e receberam uma 

quantidade de água, aproximadamente 50% do volume total, para facilitar a homogeneização 

com o material obtido da pré-mistura manual. Essa quantidade de água primeiramente 

adicionada já faz parte da quantidade total prevista para a argamassa em processamento. Essa 

etapa está ilustrada na Figura 3-10. 

Figura 3-9: Argamassadeira elétrica da marca Anvi utilizada na pesquisa 
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Figura 3-10: Fibras de papel kraft na argamassadeira 

 

Quanto à quantidade de água utilizada na preparação das argamassas, seguiu-se uma faixa de 

valores com limite mínimo e limite máximo. Dentro deste intervalo, ficou a critério do 

profissional destinado ao assentamento dos blocos, para construção dos prismas, a escolha da 

quantidade ideal de água correspondente à trabalhabilidade adequada para aplicação da 

argamassa de assentamento com espessura padronizada de 1 cm. Para a argamassa R foi 

utilizada uma relação água/materiais secos de 0,16, para a argamassa F3 essa relação foi de 

0,18, para argamassas F7 0,22 e para argamassa F12 relação de 0,27. 

Após a preparação das fibras na argamassadeira, a pré-mistura (aglomerantes e agregados) foi 

adicionada juntamente com o restante de água, esse, por sua vez, dividida em etapas para se 

garantir que toda a argamassa na argamassadeira fosse misturada de maneira efetiva. Para o 

traço de referência (sem adição de fibras) foi apenas adicionada à argamassadeira a pré-mistura 

e iniciado o processo.  

O tempo de mistura foi padronizado para todas as argamassas sendo 1,5 minutos de mistura 

seguido de uma paralização para adição de água e homogeneização manual (Figura 3-12) 

prosseguido com mais 1,5 minutos de mistura, totalizando 3 minutos. A Figura 3-11 ilustra o 

momento de adição da água durante a mistura da argamassa. 
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Figura 3-11: Adição de água durante a mistura da argamassa 

 

Figura 3-12: Homogeneização manual da argamassa 

 

A Figura 3-13, a seguir, apresenta uma argamassa, neste caso a argamassa F7 (com teor de fibra 

de 7%) retirada da argamassadeira no instante do término da mistura. 
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Figura 3-13: Aspecto da argamassa F7 (7% de teor de fibra adicionada) 

 

3.4. MÉTODOS 

Para o estudo da aderência das argamassas de assentamento com fibras de papel kraft foram 

realizados ensaios experimentais para a caracterização das argamassas no estado fresco, 

caracterização física e mecânica das argamassas no estado endurecido, obtenção da resistência 

à compressão e da resistência de aderência à tração na flexão do conjunto bloco de concreto e 

argamassa de assentamento (prismas), bem como a avaliação da extensão de aderência por meio 

de fotografias em diferentes ampliações. 

3.4.1. Caracterização das argamassas no estado fresco 

Para a caracterização das argamassas no estado fresco foram realizados três ensaios de 

caracterização, sendo eles: índice de consistência, retenção de água e densidade de massa. 

3.4.1.1. Determinação do índice de consistência (flow table) 

A determinação do índice de consistência se deu pelo método flow table, segundo a norma NBR 

13276: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Preparo da mistura e 

determinação do índice de consistência. (ABNT, 2005). A Figura 3-14 ilustra a realização do 

ensaio sobre mesa com queda por acionamento mecânico. 
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Figura 3-14: Realização do ensaio de determinação do índice de consistência 

 

3.4.1.2. Determinação de retenção de água 

O ensaio de determinação de retenção de água por sucção com bomba de vácuo foi realizado 

para as quatros argamassas avaliadas no estudo segundo a NBR - 13277 (ABNT, 2005). Para 

tal foi utilizado o equipamento composto por funil de Buchner e bomba a vácuo. 

3.4.1.3. Determinação da densidade de massa 

O ensaio de determinação da densidade de massa da argamassa foi realizado segundo norma 

NBR 13278 (ABNT, 2005). Para cada traço de argamassa o ensaio foi realizado três vezes, e 

adotou-se como resultado final a média desses 3 valores. A Figura 3-15 ilustra a realização do 

ensaio. 

Figura 3-15: Ensaio de densidade de massa 
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3.4.2. Avaliação da resistência mecânica e caracterização das argamassas 

no estado endurecido 

Para avaliação das argamassas no estado endurecido foram realizados os ensaios de resistência 

à tração na flexão e à compressão simples, absorção de água total e por capilaridade e a 

determinação do módulo de elasticidade dinâmico, por meio de propagação de onda 

ultrassônica.  

3.4.2.1. Ensaios de resistência mecânica 

As argamassas foram submetidas a ensaios de resistências à compressão e resistência à tração 

na flexão para avaliar suas características mecânicas no estado endurecido. Para isso foram 

rompidos, aos 28 dias de idade da argamassa, 3 corpos de prova para resistência à tração na 

flexão e 6 para resistência à compressão, sendo esses as partes resultantes do rompimento à 

tração realizado anteriormente, para cada composição de argamassa. Os ensaios foram 

realizados conforme a norma NBR 13279 (ABNT, 2005). 

Os ensaios foram realizados com prensa mecânica de carga máxima de 300 kN para a 

compressão e 5000 N para a tração. A Figura 3-16 e a Figura 3-18 ilustram a realização dos 

ensaios. 

Figura 3-16: Ensaio de resistência à tração na flexão em argamassas no estado endurecido 
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Figura 3-17: Fragmentos gerados pelo ensaio de resistência a tração na flexão 

 

Figura 3-18: Ensaio de resistência à compressão com o fragmento do corpo de prova gerado 

 

3.4.2.2. Ensaio de absorção de água por capilaridade e absorção total 

O ensaio de determinação de absorção de água por capilaridade das argamassas seguiu os 

procedimentos da norma NBR - 15259 (ABNT, 2005). O ensaio de absorção total foi realizado 

logo após a realização do ensaio de absorção por capilaridade sendo os corpos de prova imersos 
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totalmente em água durante 24 horas e medido sua massa para obter a quantidade de água 

absorvida. 

Para a realização do ensaio é necessário que a face inferior dos corpos de prova tivesse o maior 

contato possível com água durante etapa de absorção, para isso, foram confeccionados apoios 

com isopor e madeira, os quais sustentaram os corpos de prova a uma altura fixa que permitisse 

um contato com a água através de uma lâmina de 10 mm, sem obstruir o contato na face inferior. 

Os apoios e a realização do ensaio são ilustrados na Figura 3-19. 

Figura 3-19: Ensaio de absorção de água por capilaridade 

 

3.4.2.3. Determinação do módulo de elasticidade por meio de onda ultrassônica. 

O ensaio foi realizado conforme a norma NBR 15630 (ABNT, 2009) – Argamassa para 

assentamento e revestimento de paredes e tetos – Determinação do módulo de elasticidade 

dinâmico através da propagação de onda ultrassônica. A Figura 3-20 apresenta o equipamento 

utilizado para realização do ensaio. 
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Figura 3-20: Ensaio de determinação de módulo de elasticidade por onda ultrassônica 

 

3.4.3. Ensaios de caracterização dos prismas 

Para caracterização dos prismas foram realizados ensaios de resistência à compressão, de 

resistência da aderência à tração na flexão e análise da extensão de aderência, por meio de 

imagens retiradas das juntas de assentamento em diferentes ampliações. 

3.4.3.1. Confecção dos corpos de provas de alvenaria (prismas) 

Para a realização do ensaio de compressão os corpos de provas são determinados pela norma 

americana ASTM C-1314 – 12, sendo prismas de dois blocos de concreto enquanto para o 

ensaio de resistência de aderência à tração por flexão são determinados prismas de no mínimo 

4 blocos de concreto, seguindo a norma ASTM E-518 - 10. Os prismas foram assentados com 

as argamassas em estudo com juntas de espessura padronizada em1cm, com uma tolerância de 

1,5 mm. 

A confecção dos prismas corresponde à preparação das argamassas de assentamento, na 

preparação dos blocos de concreto e no assentamento propriamente dito. A preparação das 

argamassas já foi descrita no item 2.3. Anterior ao assentamento, os blocos tiveram sua 

superfície regularizada, eliminando imperfeições mais grosseiras que pudessem provocar 

alterações nos resultados. Também, após isso, limpou-se com escovas de cerdas metálicas para 

a retirada de materiais pulverulentos, que poderiam interferir na aderência argamassa substrato. 

A Figura 3-22 e Figura 3-21 ilustram esses processos. 
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Devido às condições climáticas da região ser caracterizada por um clima seco, instantes antes 

o assentamento dos blocos de concreto foi aspergido água em quantidade controlada, com 

auxílio de um borrifador, na superfície de contato bloco-argamassa para evitar que a perda de 

água da argamassa fosse mais acentuada devido às características do bloco de concreto. A 

Figura 3-23 ilustra essa ação. 

Figura 3-23: Borrifando água na superfície do bloco 

 

No assentamento dos blocos de concreto para confecção do prisma garantiu-se sua verticalidade 

com o auxílio de um aparato (esquadro) ilustrado na Figura 3-24. 

Figura 3-22: Regularização da 

superfície do bloco 
Figura 3-21: Limpeza para retirada 

de materiais pulverulentos 
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Figura 3-24: Esquadro para assentamento dos prismas 

 

O assentamento foi realizado por um profissional pedreiro com experiência. A Figura 3-25 e 

Figura 3-26 mostram o assentamento dos prismas: 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3.2. Armazenamento dos prismas 

Os prismas foram moldados em três datas diferentes sendo inicialmente moldados com 

argamassa R, posteriormente, no dia seguinte os prismas com argamassas F3, e por último, 

aqueles com argamassas F7 e F12. Para cada tipo de argamassa foram moldados 8 corpos de 

prova de dois blocos de concreto para ensaio de compressão e 8 corpos de prova para ensaio de 

tração na flexão. 

Figura 3-25: Assentamento do 

prisma de dois blocos de concreto 
Figura 3-26: Assentamento do prisma 

de quatro blocos de concreto 
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Para evitar o mínimo de perturbação possível devido a sua movimentação, os prismas foram 

moldados no mesmo ambiente em que ficaram armazenados, sendo este protegido de radiação 

solar e de umidade. A Figura 3-27 representa o armazenamento dos prismas. 

Figura 3-27: Armazenamento dos prismas 

 

3.4.3.3. Transporte dos corpos de prova 

O transporte foi realizado de forma criteriosa para evitar qualquer pertubação que pudesse 

interferir nos resultados dos ensaios. A Figura 3-28 e Figura 3-29 ilustram esse transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-28: Posicionamento dos prismas na 

prensa 
Figura 3-29: Transporte dos prismas. 
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3.4.3.4. Determinação da resistência à compressão dos prismas 

O ensaio de resistência à compressão dos prismas foi realizado segunda a normalização 

americana ASTM C - 1314-12-Standard Test Method For Compressive Strenght of Mansory 

Prims. Como preconiza a norma, primeiramente realizou-se as medidas dos prismas, 

comprimento, largura e altura, para obtenção da área bruta. Na sequência, foi feito o 

capeamento para regularização da superfície dos prismas com gesso estrutural. Por último, 

realizou-se o ensaio propriamente dito, 28 dias após a moldagem dos prismas. A Figura 3-31 e 

Figura 3-30 ilustram o ensaio de resistência à compressão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A resistência à compressão do prisma é obtida pela razão entre a carga máxima de ruptura e a 

área líquida do prisma sendo corrigida por um fator de correção presente na norma que varia de 

acordo com a razão entre a altura do prisma e sua dimensão lateral. 

3.4.3.5. Ensaio de resistência de aderência à tração na flexão 

O ensaio de resistência de aderência à tração na flexão em alvenaria foi realizado segundo a 

norma americana ASTM E - 518-10 - Standard Test Methods for Flexural Bond Strenght of 

Mansory. Foi utilizado o método A que corresponde à aplicação da carga nos terços médios do 

prisma. Os ensaios foram realizados após 28 dias e cada prisma foi numerado de 1 a 8, além da 

identificação de qual argamassa foi utilizada, por exemplo: F12-1 representa o primeiro prisma 

assentado com a argamassa com 12% de adição de fibra. 

Figura 3-31: Prisma capeado com gesso 

estrutural. 
Figura 3-30: Prensa hidráulica realizando 

ensaio de compressão. 
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Para a realização do ensaio, primeiramente foram pesados e medidos cada um dos prismas. A 

Figura 3-32 e Figura 3-33 apresentam essas etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi construído um aparato metálico para servir como sistema de apoio para o prisma de tal 

forma que a distâncias prescritas na norma americana fossem respeitadas. O ensaio foi realizado 

com o prisma posicionado horizontalmente apoiado em dois pontos, semelhante a uma viga bi-

apoiada Com o auxílio de dois roletes metálicos e uma chapa metálica para uniformização da 

aplicação da carga nos terços médios. O sistema de ensaio foi realizado como ilustrado na 

Figura 3-34 e na Figura 3-35. 

 

Figura 3-32: Pesagem do prisma F7-1 Figura 3-33: Medição das dimensões 

do prisma. 

Figura 3-34: Aparato metálico para apoio 

do prisma. 
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Figura 3-35: Prisma posicionado para ensaio. 

 

Após o rompimento da junta de assentamento, na seção em que houve o rompimento, foram 

medidos o comprimento e a largura das regiões vazadas dos blocos para cálculo do momento 

de inércia. O momento de inércia é necessário para aplicação da fórmula para obtenção da 

resistência de aderência. A Figura 3-36 elucida o descrito anteriormente: 

Figura 3-36: Medida das dimensões dos vazados do bloco. 

 

A partir do ensaio e das medições realizadas pode-se utilizar a equação (2.1) fornecida pela 

norma ASTM E - 518-10 para se obter a resistência de aderência da junta de assentamento para 

o método de ensaio A.  
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𝑅 =
(0,167𝑃 + 0,125𝑃𝑆) × 𝑙

𝑆
                                                                                                           (2.1) 

Em que: 

𝑙 = Vão, em mm; 

𝑃 = Carga máxima aplicada, em N; 

𝑃𝑠 = Peso do prisma, em N; 

𝑅 = Resistência de aderência à tração na flexão, em MPa; 

𝑆 = Módulo de resistência, em mm³; 

3.4.3.6. Análise da extensão de aderência 

A análise da extensão de aderência foi realizada através das imagens obtidas por meio de uma 

câmera fotográfica da marca Samsung de 16.7 megapixels de resolução. As imagens foram 

retiradas padronizando um mesmo tamanho para que todas as fotografias tivessem uma mesma 

escala. Para facilitar tal relação, foram marcados nos prismas os limites correspondentes a cada 

fotografia, além de serem numeradas as juntas de assentamento intermediárias das quatro faces 

do prisma no sentido anti-horário. A escolha da junta de assentamento intermediária partiu do 

pressuposto que seria esta, a junta a se romper no ensaio de resistência de aderência à tração na 

flexão, sendo assim, a junta a se estudar. A Figura 3-37 mostra uma face de um prisma marcado 

para a obtenção das fotografias. 

Figura 3-37: Marcação dos prismas nomeando as juntas de assentamento. 
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Para cada prisma utilizado no ensaio de resistência à tração na flexão foram tirados um total de 

16 fotos das quatro faces da junta intermediária. A face de maior dimensão foi dividida em seis 

quadros de fotografias de forma que uma se sobrepõe a outra em uma faixa de 5 mm. Já, a face 

de menor dimensão, em duas fotografias, de forma que no sentido anti-horário tivesse uma 

sequência de 6/2/6/2 fotografias nas respectivas faces No total foram tiradas 512 fotografias de 

um total dos 32 prismas moldados. A Figura 3-38 mostra a obtenção de uma fotografia de um 

dos prismas. 

Figura 3-38: Obtenção das fotografias 

 

Para auxiliar nas medições da extensão de aderência, toda fotografia foi tirada com uma régua 

milimetrada que serviu de escala de referência, unidade padrão. A retirada de fotos apenas das 

juntas intermediárias dos prismas justifica-se visto que no ensaio de tração na flexão seria a 

parte que mais receberia esforços e por estar distante do ponto de apoio apresentaria uma maior 

deformação por flexão. A tendência é o bloco romper na face superior das juntas intermediárias, 

visto que a parte inferior das juntas recebe mais esforços por força gravitacionais, apresentando 

geralmente maior ligação com os blocos. Apesar disso, analisando a Figura 3-39 percebe-se 

que a foto engloba tanto a parte superior da junta quanto a parte inferior e a análise poderá ser 

feita para ambas, associando com o rompimento do prisma. 
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Figura 3-39: Fotografia tirada da junta assentamento do prisma F3-7 

 

Para realizar as medições utilizou-se um software ImageJ versão 2.0, a partir do qual se pôde 

realizar amplificações e utilizar suas ferramentas de medições para determinar os valores de 

extensão de aderência, seguindo a metodologia proposta por Carasek (1996), que relaciona a 

extensão de fato aderida e a extensão da superfície possível de ser aderida da amostra. A 

equação 2.2 apresenta o cálculo da extensão de aderência. 

𝐴 =  
𝐿𝑡 − 𝐿𝑣

𝐿𝑡
× 100                                                                                                                            (2.2) 

Em que: 

𝐴 = Porcentagem de argamassa aderida no bloco de concreto, em %; 

𝐿𝑡 = comprimento total da amostra; 

𝐿𝑣 = comprimento dos locais sem aderência 

Com o auxílio do software, capaz de realizar medições em escalas, as mesmas imagens das 

juntas de assentamento foram analisadas com amplificações de 10 vezes e 20 vezes podendo 

realizar uma avaliação nessas em diferentes ampliações, varrendo da escala meso à 

macroscópica.
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CAPÍTULO 4  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A seguir são apresentados os resultados obtidos em cada etapa do programa experimental e as 

discussões pertinentes a cada ensaio permitindo uma avaliação comparativa das argamassas de 

assentamento quanto ao desempenho das funções que se propõem de acordo com os diferentes 

teores de adição de fibras. 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DAS ARGAMASSAS NO ESTADO FRESCO 

A Tabela 4-1 apresenta os resultados dos ensaios de caracterização das argamassas de 

assentamento no estado fresco (índice de consistência, densidade de massa e retenção de água) 

e também a relação água/materiais secos (a/mat) para as argamassas estudadas. 

Tabela 4-1: Resultados dos ensaios de caracterização das argamassas no estado fresco. 

Argamassa R F3 F7 F12 

Índice de consistência (mm) 245 250 215 202 

Densidade de massa (g/cm³) 2,68 1,94 1,85 1,79 

Retenção de água (%) 81,0 82,2 81,2 81,6 

Relação água/materiais secos 0,16 0,18 0,23 0,27 

4.1.1. Índice de consistência 

O índice de consistência foi obtido pelo método flow table. Quanto menor o valor de obtido 

maior será a consistência. A Figura 4-1 apresenta a representação gráfica dos valores médios 

obtidos para o índice de consistência. A partir dela pode-se observar uma tendência de aumento 

da coesão da argamassa de assentamento à medida que a quantidade de fibra inserida aumenta. 

Sendo assim, o resultado do espalhamento das argamassas apresenta tendência decrescente com 

raio de espalhamento menor quando se incrementa o teor de fibras.  

No ensaio realizado, a fluidez da argamassa é considerada um fator influenciador no resultado, 

dessa forma a quantidade de água adicionada no preparo da argamassa para que a mesma 

atingisse a trabalhabilidade requerida pelo profissional para o assentamento dos blocos de 
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concreto interfere de forma direta nos resultados. Em outras palavras a maior necessidade de 

inserção de água ocasiona em um maior espalhamento das argamassas, ou seja, uma menor 

consistência. 

Figura 4-1: Resultados médios de índice de consistência determinado pelo flow table. 

 

No entanto, não foi assim que se mostrou em argamassas com fibras. Na Tabela 4-1 apresentada 

anteriormente, pode-se notar que as argamassas incrementadas com fibras exigiram uma maior 

quantidade de água para conseguir-se atingir uma trabalhabilidade exigida para o assentamento. 

Isso é representado pelos crescentes valores da relação água/materiais secos. Normalmente se 

esperaria que as argamassas se espalhassem mais pela maior inserção de água, entretanto as 

argamassas se apresentaram com menor espalhamento, ou seja, mais consistentes. 

As fibras criam uma estrutura (emaranhado de fibras), denominada por Carvalho e Santos 

(2011) como um esqueleto que propiciou maior resistência à ação da força de espalhamento e 

maior capacidade de redução das deformações. Tal comportamento pode ser bastante relevante 

no que se refere à facilidade em se aplicar a argamassa ao substrato. Uma argamassa mais coesa 

facilita o assentamento da alvenaria por parte do profissional além de ser um fator importante no 

resultado final da aderência entre argamassa e bloco de concreto. 

A discussão acerca da trabalhabilidade das argamassas com fibras varia de autor para autor. Os 

aumentos da consistência para alguns representam perda na trabalhabilidade tornando-a menos 

maleável para o assentamento. No entanto, neste estudo as argamassas foram usadas por um 

profissional, pedreiro, para assentar alvenarias (prismas) de quatro blocos. Sua opinião a respeito 

das argamassas com fibras foi favorável destacando o fato de, por ser mais consistente, ao 

posicionar um bloco de concreto em cima da junta de assentamento a argamassa resistia o peso do 
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bloco não se desmanchando. Garantir juntas de assentamento mais uniformes e padronizadas se 

torna mais fácil com argamassas de assentamento com fibras. 

Destaca-se graficamente o comportamento da argamassa F3 que apresentou uma menor coesão se 

diferenciando das argamassas com maiores índices de fibras. Pode-se concluir que esse fato foi 

ocasionado pela maior quantidade de água inserida. Como já descrito, todas as argamassas com 

fibras exigiram maior quantidade de água de amassamento, o mesmo aconteceu com a argamassa 

F3, no entanto a quantidade de água inserida pode ter ultrapassado um limite a partir do qual tornou 

a argamassa mais fluida, ou seja, com maior espalhamento, em outras palavras o efeito da água se 

sobrepôs ao efeito da fibra 

4.1.2. Retenção de água 

A relação entre a retenção de água pela argamassa e o teor de fibras pode ser influenciada pela 

relação água/materiais secos, embora não se pode afirmar seguramente que a variação obtida 

no ensaio seja consequência do acréscimo de água. Diferentemente do obtido por Carvalho e 

Santos (2011) em que se verificou uma tendência a queda da retenção de água com o incremento 

das fibras, nestes ensaios realizados foi identificado nenhuma alteração relevante da capacidade 

de retenção de água de acordo com o aumento do teor de fibra, pois a diferença entre os 

resultados foi mínima. Segundo Carvalho e Santos (2011), alguns autores questionam o método 

de ensaio prescrito na norma NBR 13277 julgando-o não sensível o bastante para avaliar essa 

propriedade em questão. 

Os resultados obtidos estão na Figura 4-2. A pequena diferença entre os valores permite 

considerar que a inserção das fibras não provocou alteração significativa dessa propriedade. 
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Figura 4-2: Resultados dos ensaios de retenção de água 

. 

4.1.3. Densidade de massa 

A densidade de massa é uma característica associada diretamente à massa específica de seus 

materiais constituintes bem como ao teor de ar incorporado pela mistura (CARVALHO, 2011; 

SANTOS, 2011). Como as fibras de papel kraft inseridas nas argamassas de assentamento são 

materiais muito mais leve se comparados à areia que substituíram e, segundo Carvalho e Santos 

(2011), a inserção dessas fibras eleva o teor de ar incorporado, temos como resultado uma 

relação decrescente da densidade de massa quanto maior o teor de fibra na argamassa. A relação 

estabelecida graficamente se assemelha à relação obtida no índice de consistência e está 

representada na Figura 4-3. 

Figura 4-3: Resultados dos valores médios de densidade de massa 
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Estudos de Carvalho (2014) mostram que a relação entre o teor de fibras e de ar incorporado 

apresenta uma tendência de queda a partir do teor de 10%. Em teores mais baixos as fibras 

contribuem para o aprisionamento das bolhas de ar e induzem a formação de bolhas, enquanto 

em concentrações mais altas, a movimentação das fibras nas argamassas, especialmente por 

serem flexíveis passam a se acomodarem nos espaços vazios. Além disso, o elevado 

entrelaçamento existente para as concentrações mais altas de fibras reduz a energia na mistura, 

reduzindo a formação de bolhas de ar. Ainda, essa redução de energia é intensificada quando 

há formação de aglomerados de fibras (CARVALHO, 2014). 

Percebe-se que a relação gráfica obtida, R², foi um valor baixo. Pode-se se justificar tal 

comportamento pelo descrito anteriormente quanto a diferença de comportamento segundo o 

teor de fibra. Carvalho e Santos (2011) nessa propriedade das argamassas no estado fresco 

obtiveram uma relação mais linear, no entanto foram utilizados menores teores de fibras nas 

argamassas e um traço diferente. 

4.2. CARACTERIZAÇÃO DAS ARGAMASSAS NO ESTADO 

ENDURECIDO 

São apresentados os resultados obtidos em cada etapa do programa experimental de caracterização 

no estado endurecido e as discussões pertinentes a cada ensaio permitindo uma avaliação 

comparativa das argamassas de assentamento quanto ao desempenho das funções que se propõem 

de acordo com os diferentes teores de adição de fibras. Os ensaios foram realizados na idade de 28 

dias. 

4.2.1. Resistência mecânica 

A resistência mecânica é caracterizada pela resistência à compressão e à tração. O resumo dos 

resultados dos ensaios de tração na flexão e compressão simples encontra-se na Tabela 4-2 

Tabela 4-2: Resultado dos ensaios de resistência mecânica das argamassas. 

Argamassa R F3 F7 F12 

Resistência à tração na flexão (MPa) 2,41 2,23 1,68 1,27 

Resistência à compressão simples (MPa) 7,20 6,33 5,50 3,16 

A partir dos valores de resistência mecânica das argamassas de assentamento obtidos nos 

ensaios, pode-se concluir que a inserção de fibras provoca uma redução dessas resistências. 
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Tanto a tração na flexão quanto a compressão simples apresentaram redução quanto maior o 

teor de fibra inserido. Comparando os extremos estudados, as argamassas R e F12, observa-se 

uma redução de aproximadamente 50 % dos valores de resistência com a inserção de fibras de 

papel kraft. 

A Figura 4-4 e Figura 4-5 representam o comportamento gráfico da resistência das argamassas 

de assentamento com diferentes teores de inserção de fibras. 

Figura 4-4: Resistência à de tração na flexão em função do teor de fibras de argamassa. 

 

Figura 4-5: Resultado do ensaio de compressão simples. 

 

Observa-se um comportamento bem linear, com R² com valores próximos a 1, de decréscimo 
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como já descrito anteriormente, o que empobrece o traço da argamassa (CARVALHO e 

SANTOS, 2011). 

Os maiores teores de água, já apresentado anteriormente, e maior teor de ar incorporado 

resultam em uma argamassa com maior número de vazios. Essa maior porosidade torna a 

argamassa menos compacta e consequentemente menos resistente mecanicamente. A Figura 

4-6 e Figura 4-7 representam graficamente a relação entre os teores de água e a resistência à 

tração e à flexão respectivamente. 

Figura 4-6: Relação entre teor de água e resistência à tração. 

 

Figura 4-7: Relação entre teor de água e resistência à compressão. 

 

Aparentemente essa queda na resistência mecânica das argamassas de assentamento poderia ser 
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assentamento. Segundo Valle (20088 apud CARVALHO e SANTOS, 2011) não há linearidade 

entre o comportamento entre a resistência da argamassa de assentamento e a resistência da 

alvenaria. 

Se tratando de alvenaria estrutural, na qual a resistência da alvenaria é a característica essencial 

para o desempenho de elemento estrutural, é importante para se atingir maiores resistências 

uma perfeita adesão bloco de concreto – argamassa. Carasek (2010) descreve que por ter a 

função de distribuir as tensões, nas argamassas de assentamento a aderência é um fator muito 

mais relevante e que interfere diretamente no desempenho da alvenaria. 

4.2.2. Absorção de água por capilaridade e absorção total 

A absorção por capilaridade é uma característica físicas das argamassas que avalia a capacidade 

de sucção do sistema de poros e capilares da argamassa. Maiores relações água/materiais secos 

aumentam a porosidade, como já descrito anteriormente, logo, tendem a elevar a absorção de 

água. Outro fator é a porosidade intrínseca das fibras, que implica na formação de vazios entre 

sua parede e a matriz cimentícia Dessa forma quanto maior a porcentagem de fibras inseridas 

maior é a capacidade de absorção de água por capilaridade e consequentemente absorção total 

de água. A Figura 4-8 representa graficamente o comportamento de cada argamassa quanto a 

absorção de água por capilaridade. 

                                                 

8 VALLE, J. B. S. Patologia das Alvenarias: Causa / Diagnóstico / Previsibilidade. 2008. 72f. Monografia 

(Especialização em Tecnologia da Construção Civil) – Departamento de Engenharia de Materiais e Construção, 

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2008. 
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Figura 4-8: Resultados entre absorção de água por capilaridade 

 

A argamassa que apresentou maior absorção com o passar do tempo foi a argamassa F12, com 

o maior teor de fibras estudadas. Seguindo o mesmo comportamento a que apresentou menor 

absorção foi a argamassa R, sem adição de fibras. A Figura 4-9 ilustra o total de água absorvida, 

ao final do ensaio, em relação dos diferentes teores de fibras. O comportamento é o mesmo 

observado anteriormente, quanto maior a inserção de fibras maior é a quantidade de água 

absorvida total. 

Figura 4-9: Resultados do ensaio de absorção total 

 

A Figura 4-10 expressa a relação entra a quantidade de água de amassamento exigida pelas 
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Figura 4-10: Relação absorção de água e teor água/materiais secos 

 

4.2.3. Módulo de elasticidade 

O módulo de elasticidade apresenta comportamento semelhante ao observado na resistência 

mecânica das argamassas. Quanto maior o teor de fibra apresentado menor é o módulo de 

elasticidade apresentado pela argamassa. O módulo de elasticidade se mostra mais sensível ao 

teor de fibras, evidenciado pela maior inclinação da reta a partir da comparação dos coeficientes 

angulares das retas. Isso significa que a taxa de decréscimo com a inserção de fibras é maior 

quando se analisa o módulo de elasticidade do que as resistências mecânicas. A Figura 4-11 

apresenta, a seguir, essa relação gráfica descrita anteriormente. 

Figura 4-11: Resultados do ensaio de módulo de elasticidade. 
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deformáveis e capaz de suportar deformações transmitidas pelos blocos. De forma geral 

módulos de elasticidade baixos e o eficiente comportamento no estágio fissurado são essenciais 

para alvenarias, sendo assim a inserção de fibras se mostrou eficiente. 

4.3. DESEMPENHO DAS JUNTAS DE ASSENTAMENTO DA 

ALVENARIA ESTRUTURAL 

São apresentados, a seguir, os resultados obtidos para prismas de blocos de concreto de alvenaria 

estrutural e as discussões pertinentes. Os ensaios foram realizados na idade de 28 dias. 

4.3.1. Resistência à compressão dos prismas 

A Figura 4-12 apresenta os resultados do ensaio de resistência à compressão dos prismas moldados 

com as argamassas estudadas. Os valores apresentados correspondem aos valores médios de um 

grupo de 8 amostra para cada tipo de argamassa excluído os espúrios e erros de ensaio. No gráfico 

também é apresentado os desvios padrão. 

Figura 4-12: Resistência à compressão dos prismas em função do teor de fibras da argamassa (resultados medios 

e desvio padrão). 

 

Observa-se na figura existir um ponto de mínima resistência caracterizando um teor péssimo 

de fibras quanto à resistência à compressão dos prismas, este teor se apresenta em torno de 7% 

de fibra. A redução da resistência à compressão foi de 39% quando comparados os prismas 

assentados com argamassa R, sem fibra, e os assentados com argamassa F7. 
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A análise estatística de variâncias (ANOVA) dos resultados obtidos mostrou a existência de 

dois grupos de comportamentos distintos. Um grupo é composto pelas argamassas R, F3 e F12 

e o outro pela argamassa F7. Em outras palavras, as argamassas R, F3 e F12 apesar de 

apresentarem valores absolutos diferentes de resistência, estatisticamente, têm um mesmo 

comportamento, se diferenciando apenas da argamassa F7. Os valores médios da resistência à 

compressão dos prismas, o desvio padrão e o coeficiente de variância foram organizados na 

Tabela 4-3. 

Tabela 4-3: Resultados da análise estatísticas dos valores de resistência à compressão. 

Argamassa R F3 F7 F12 

Resistência à compressão (MPa) 12,10 9,87 7,37 10,06 

Desvio Padrão 1,17 1,57 0,49 1,04 

Coeficiente de Variação (%) 10% 16% 7% 10% 

Como já discutido, o elemento que mais interfere na resistência à compressão das alvenarias 

são os blocos. Embora as argamassas tenham apresentado um comportamento de queda na 

resistência à compressão, quando associado ao bloco originando os prismas, com exceção da 

argamassa F7, a inserção da fibra não apresentou prejuízos significativos na resistência à 

compressão do conjunto visto que em teores de 3% e 12% de fibras estatisticamente obtiveram 

valores de resistência semelhante aos prismas moldados com argamassa de referência sem 

adição de fibras. Comparativamente esses teores representaram uma perda de 17% de 

resistência comparada aos prismas com argamassas de referência. 

Como será apresentado no item a seguir, o teor de 7% de fibras foi aquele com melhor 

comportamento quanto à resistência de aderência à tração na flexão. Assim, pode-se considerar 

que a queda na resistência à compressão com esse teor de fibras não ocorreu pela menor 

resistência da argamassa, mas sim pelas altas tensões de confinamento imposta pela maior 

aderência da argamassa ao bloco. Essa maior aderência proporcionou uma solicitação triaxial 

dos prismas ocasionando uma queda na resistência a compressão do conjunto. 

Os prismas com argamassa de referência apresentaram uma ruptura frágil com esfacelamento 

da argamassa e trincas nos blocos. Já aqueles com argamassa com fibras a ruptura se apresentou 

mais dúctil, caracterizada pelo que Carvalho (2014) chama de “estufamento” da junta sem 

desagregação de material. 
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Para Mohamed, Lourenço e Roman (2006), nas alvenarias deve-se considerar o efeito da perda 

de coesão na interface argamassa/bloco pela ocorrência de um fenômeno denominado “poro-

colapso”. Carvalho (2014) explica esse fenômeno relacionando-o com a capacidade de 

deformação que quando ultrapassada faz com que o material entre em colapso iniciando pelos 

poros que são as zonas mais fracas. 

A inserção dos teores de 3% e 12 % de fibras nas argamassas inibiu o aumento do módulo, 

minimizando a ocorrência do fenômeno do poro-colapso e mantiveram a argamassa mais 

estruturada. Esse fato não ocorreu com a argamassa F7 devido às altas tensões de confinamento 

a que foi submetida se devido à alta aderência (item 4.3.2). 

Tratando-se de alvenaria estrutural a resistência à compressão é o fator mais importante que se 

leva a considerar para elaboração de projeto estrutural, bem como para utilização da edificação. 

A queda da resistência obtida com o teor de 7% deve-se ser entendida como um fator negativo 

para alvenarias estruturais. No entanto com maiores teores de fibras, 12%, obteve-se resultados 

de resistência à compressão estatisticamente próximos àqueles sem a presença de fibras, o que 

credencia a utilização de fibras em argamassas para assentamento de alvenaria estrutural quanto 

a resistência à compressão.   

4.3.2. Resistência da aderência à tração na flexão 

Os resultados médios de resistência de aderência à tração na flexão, ou resistência de aderência 

obtidos nos ensaios dos prismas com diferentes argamassas estão apresentados na Figura 4-13. 

Como se pode observar, a inserção de fibras beneficiou a resistência de aderência em todos os 

teores analisados. 
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Figura 4-13: Resultados médios de resistência de aderência dos prismas, (resultados médios e desvio padrão). 

 

A figura ilustra um comportamento médio que sugere um teor ótimo. Esse teor ótimo tem valor 

em torno de 7% de fibra, mesmo valor de teor considerado péssimo para a compressão. Esse 

fato apenas confirma o exposto anteriormente, o teor de 7% se mostrou com maior resistência 

de aderência que por sua vez causou uma situação de solicitação triaxial ocasionando menor 

resistência à compressão. 

A variação dos resultados obtidos neste ensaio se mostrou bem maior que o obtido no ensaio 

de compressão. Observa-se um aumento de 218% na resistência de aderência dos prismas com 

argamassas F7 em comparação com aqueles com argamassa de referência. Também foi 

realizada uma análise de variança que evidenciou a existência de dois grupos bem definidos. 

As argamassas R e F3, estatisticamente, apresentam mesmo comportamento quanto à 

resistência de aderência à tração na flexão, o mesmo acontece com as argamassas F7 e F12. Os 

resultados dos valores médios de resistência de aderência, o desvio padrão e o coeficiente de 

variação estão organizados na Tabela 4-4. 

Tabela 4-4: Resultados de resistência de aderência. 

Argamassa R F3 F7 F12 

Resistência à compressão (MPa) 0,99 1,20 3,15 2,50 

Desvio Padrão 0,28 0,21 0,63 0,15 

Coeficiente de Variação (%) 28% 17% 20% 6% 
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Todos os 32 prismas submetidos ao ensaio apresentaram a ruptura na interface 

argamassa/bloco, caracterizando assim uma ruptura por aderência. Todas foram na interface 

superior da junta sendo 75% das rupturas ocorridas na junta central e 25% na junta superior. 

Esse comportamento de ruptura está associado à capacidade do bloco de absorver água, da 

argamassa reter água e das ações dos pesos próprios dos materiais. No entanto desses 32 corpos 

de provas 2 deles foram eliminados por erro de ensaio e rompimento durante seu manuseio. A 

Figura 4-14 ilustra a ruptura características descrita anteriormente e a Figura 4-15 um detalhe 

da junta de assentamento após a ruptura. 

Figura 4-14: Ruptura por aderência na interface argamassa/bloco. 

 

Figura 4-15: Detalhe da junta de assentamento após a ruptura. 

 

Muitas pesquisas foram realizadas apresentando o ganho de resistência de aderência por meio 

da inserção de fibras nas argamassas. Carvalho, Cintra e Carasek (2012) avaliaram o efeito da 

incorporação de fibras de papel kraft oriundas de sacarias de cimento e cal em alvenaria de 
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blocos cerâmicos. As fibras melhoraram o desempenho da aderência em 17 % em relação à 

argamassa sem fibra. 

Zhu e Chung (19979 apud CARVALHO, 2014) em seus estudos obtiveram um teor ótimo de 

fibras de carbono inseridas em argamassas de assentamento de blocos cerâmicos em torno de 

0,5% em relação à massa de cimento. Com esse percentual obteve-se um ganho de 50% na 

resistência à tração. Segundo Carvalho (2014) esse mesmo estudo dos chineses constataram 

ganhos de até 85% de aderência nas argamassas com fibras. 

A justificativa para esse ganho em aderência parte do entendimento do processo de aderência. 

Sabe-se que parte significativa da aderência se dá por meio de mecanismos através da 

cristalização dos aglomerantes carregados pelo fluxo de água nos poros dos blocos de concreto, 

criando uma espécie de intertravamento entre os materiais. Segundo Carasek (1996) esse fluxo 

é condicionado pela relação entre os sistemas de poros do substrato e da argamassa, sendo que 

enquanto o diâmetro dos capilares da argamassa for superior aos dos blocos o movimento de 

água ocorrerá no sentido da argamassa para o substrato. 

Com base nisso, possivelmente um fator que pode ter contribuído para o aumento da resistência 

de aderência das argamassas com fibras foi um melhor sistema de fluxo gerado entre argamassa 

e bloco de concreto devido a maior porosidade das argamassas com fibras, pois como já relatado 

apresentaram maior teor de ar e consumo de água resultando em maior índice de vazios. 

Outro fator importante nesse ganho de aderência é a retração por secagem nas primeiras idades 

das argamassas. Carvalho (2014) em seus estudos comprova uma menor variação dimensional 

das argamassas com fibras, em primeiras idades, em comparação com a argamassa sem fibras. 

Conclui-se que a presença de fibra reduz a retração e isso foi responsabilizado à estruturação 

criada pelas fibras na argamassa. Retrair menos significa menor influência no intertravamento, 

ou seja, evita-se a perda da ligação na interface argamassa/bloco, resultando assim maiores 

aderências. 

Basicamente, as justificativas para o ganho de aderência com a incorporação de fibras nas 

argamassas de assentamento giram em torno de duas vertentes. A primeira relata uma influência 

                                                 

9ZHU, M; CHUNG, D. D. L. Improving brick-to-mortar bond strenght by the addition of carbono fibers to 

the mortar. Cementand Concrete Reasearch, vol 27, n 12 p 1829-1839. 1997. 
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direta das fibras na retração das argamassas como já descrito anteriormente. A segunda 

considera o efeito indireto da inserção de fibras nas diversas propriedades da argamassa de 

assentamento que influenciam sua trabalhabilidade.  

Carvalho (2014) relata, através do estudo reológico das argamassas, que a inserção de fibras 

confere à argamassa uma estrutura com baixa resistência ao início do escoamento, ou seja, ao 

ser aplicada, a argamassa pouco se desloca, facilitando o trabalho. A consistência da argamassa 

com fibra reflete em melhor trabalhabilidade que por sua vez influencia em prismas mais bem 

assentados, logo melhor preenchimento das juntas de assentamento e melhor extensão de 

aderência. 

Um aspecto que ilustra isso é a adesão inicial observada por Carvalho e Santos (2011) em blocos 

cerâmicos. Carasek (1996) afirma que adesão inicial está diretamente ligada às características 

reológicas do material. De forma empíricas, as autoras, avaliaram a influência de fibras kraft 

na adesão inicial das argamassas de assentamento através da observação após 2 minutos de 

aplicação sobre blocos cerâmicos. Concluíram que diferentemente das argamassas sem fibras, 

aquelas que possuíam a fibra permaneceram aderidas em ambos os blocos sendo a separação 

ocorrida no meio da argamassa. 

Carvalho (2014) explica a maior adesão inicial a partir de três fatores: redução da tensão 

superficial, maior fluxo de água da argamassa para o bloco nos minutos iniciais e maior força 

de ligações covalentes. Entende-se por tensão superficial o ângulo de contato entre as 

superfícies do substrato e da argamassa. Para Carvalho (2014), mesmo que de forma discreta, 

a presença de fibras reduz a tensão superficial. O aumento do fluxo já foi descrito anteriormente 

e as ligações covalentes apesar de difícil mensuração pode-se estimar seu aumento pela maior 

dificuldade na desforma dos corpos de provas de argamassas com fibras devido a valores de 

maiores aderências às paredes dos moldes metálicos. 

4.3.3. Análise da extensão de aderência  

Primeiramente foram realizadas as análises das fotografias com uma ampliação de 20 vezes o 

tamanho original e na sequência com 10 vezes de ampliação. No total foram analisadas 512 

imagens para cada uma das ampliações. Neste processo, destaca-se a dificuldade de 

visualização das zonas de interface entre argamassa e bloco de concreto pelo fato da coloração 

de ambos os materiais serem semelhante, além do assentamento dos prismas influenciar na 
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maior facilidade ou dificuldade de visualização das juntas, pois o espalhamento da argamassa 

na face do bloco pode induzir ao erro no momento de análise das fotografias. 

No ato do acabamento e retirada do excesso da argamassa nas juntas de assentamento o 

profissional dificultou a visualização por completo da região de contato entre argamassa – 

bloco, podendo ter mascarado vazios existentes. Gradualmente quanto maior o teor de fibra 

maior a dificuldade de análise devido ao assentamento dos prismas. Consequentemente pode-

se avaliar o efeito da consistência atribuída às argamassas pelas fibras. As argamassas com 

maiores teores de fibras e, consequentemente, mais consistentes, F7 e F12 apresentarem maior 

dificuldade de serem medidas quando comparadas às argamassas R e F3. A Figura 4-16 e Figura 

4-17 ilustram o descrito acima. 

Figura 4-16: Identificação da interface argamassa/bloco prisma argamassa R. 

 

Figura 4-17: Identificação da interface argamassa/bloco prisma argamassa F12 
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Na realização das medições, primeiramente media-se a extensão total da interface entre a 

argamassa/bloco e na sequência os vazios. A Figura 4-18 apresenta um trecho de uma fotografia 

ampliada 20 vezes ilustrando o processo de medição realizado. 

Figura 4-18: Trecho de imagem ampliada 20 vezes 

 

Os resultados obtidos da medição de cada fotografia foram organizados em tabelas referentes a 

cada corpo de prova e a cada junta. A Tabela 4-5 apresenta um exemplo desse tipo de tabela 

aplicada ao prisma R1 para a argamassa R. 

Tabela 4-5: Resultados das medições de extensão de aderência prisma R1 

Prisma  Junta Foto Extensão total (mm) Extensão vazios (mm) % aderência 

R1 

J1 

R1 J1-1 4418 993 

82% 

R1 J1-2 4331 579 

R1 J1-3 4381 673 

R1 J1-4 4283 996 

R1 J1-5 4264 839 

R1 J1-6 4291 579 

J2 
R1 J2-1 4724 576 

82% 
R1 J2-2 4664 1144 

J3 

R1 J3-1 4158 338 

87% 

R1 J3-2 4420 641 

R1 J3-3 4235 454 

R1 J3-4 4218 290 

R1 J3-5 4429 1070 

R1 J3-6 4351 487 

J4 
R1 J4-1 4664 505 

86% 
R1 J4-2 4643 836 
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Na tabela são apresentadas as medidas de cada fotografia bem como o resultado da extensão de 

aderência de cada junta de assentamento, J1, J2, J3 e J4 percorrendo o prisma no sentido anti-

horário. Vale ressaltar que apenas as juntas de assentamento intermediárias foram medidas com 

destaque à interface superior, pois se esperava que a ruptura ocorresse nesta região, o que se 

comprovou nos ensaios de tração na flexão apresentados anteriormente. 

Para cada prisma do grupo de argamassa obteve-se um valor médio de extensão de aderência e 

a partir desses valores médios chegou-se a um valor característico do referente grupo de 

argamassa em questão. Para a ampliação de 20 vezes os resultados obtidos estão apresentados 

na Figura 4-19 

Figura 4-19: Resultados de extensão de aderência com ampliação de 20 vezes 

 

Observa-se nos resultados anteriores que, apesar dos coeficientes de determinação (R²) serem 

baixos, existe uma tendência de aumentar a resistência de aderência à medida que se aumenta 

a extensão de aderência. Essa relação se limitou a análise das argamassas separadamente, pois 

quando se compara diferentes argamassas não se obtém nenhuma relação (Figura 4-20). 
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Figura 4-20: Relação entre a extensão de aderência e a resistência de aderência obtida com ampliação de 20 

vezes. 

 

Este fato pode ser justificado pelas dificuldades de identificação descritas anteriormente, 

ocasionando uma grande variação dos resultados, chegando a 10 pontos percentuais de 

diferença entre prismas de mesma argamassa. Também se pode concluir que além das 

influencias das propriedades intrínsecas aos materiais constituintes dos prismas tem-se que 

considerar a variabilidade intrínseca da execução do prisma. 

Com ampliação menor, 10 vezes o tamanho real, realizando o mesmo procedimento para todas 

fotografias obteve-se uma melhor correlação linear dos resultados individuais, com R² maiores. 

Destaque para os prismas R, F3 e F12 com maiores valores de R² que os obtidos com maior 

ampliação. Apenas o prisma F7 manteve essa correlação próxima nas diferentes ampliações No 

entanto quando se agrupa todos os resultados não se observa tendência de comportamento bem 

definida. 

A Figura 4-21 apresenta os resultados para ampliação de 10 vezes dos prismas individualmente 

quanto ao tipo de argamassa, enquanto a Figura 4-22 ilustra todos os resultados em conjunto. 
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Figura 4-21: Resultados entre extensão de aderência com ampliação de 10 vezes. 

 

Figura 4-22: Relação entre extensão de aderência e resistência de aderência obtida com ampliação de 10 vezes. 

 

Pela metodologia utilizada nesse estudo os resultados obtidos com ampliação de 10 vezes se 

mostraram relativamente melhores do que com a ampliação maior (20 vezes). Assim, observa-

se a mesma tendência de relação entre a extensão de aderência e a resistência de aderência à 
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tração na flexão já obtida por Carasek (1996), desta feita, utilizando uma metodologia diferente 

da referida autora. 



C. P. C. Miranda; J. M. B. Silva 

CAPÍTULO 5  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões, com base nos resultados experimentais, acerca 

do desempenho das argamassas de assentamento com fibras de papel kraft quanto ao aspecto 

da aderência aplicadas em alvenarias estruturais de blocos de concreto, bem como sugestões 

para a continuidade da pesquisa e exploração desse tema. 

5.1. CONCLUSÕES 

Dado o exposto nos demais capítulos, pode-se afirmar que o objetivo do trabalho foi cumprido 

de forma satisfatória, tendo sido realizado o programa experimental e por meio do mesmo, 

avaliado o emprego de fibras de papel kraft oriundas do reaproveitamento de sacos de cal em 

argamassas de assentamento de alvenaria estrutural com ênfase na aderência entre a argamassa 

e o bloco de concreto. 

Conclui-se que a utilização das fibras de papel kraft, além de contribuírem significativamente 

para a redução de geração de resíduos da construção civil por meio da reutilização das sacarias, 

se mostra tecnicamente viável e até pode ser considerada como elemento implementador das 

propriedades da argamassa, em destaque no seu comportamento de aderência em alvenarias 

estruturais com bloco de concreto. 

Analisando as propriedades das argamassas inseridas com fibras kraft isoladamente percebe-se 

uma piora em praticamente todas propriedades. As argamassas ficam mais consistentes, se 

tornam menos densas, perdem resistência mecânica, apresentam maior absorção de água por 

serem mais porosas e possuem menor módulo de elasticidade. No entanto quanto se analisa seu 

comportamento em conjunto com o bloco de concreto formando os prismas simbolizando 

alvenarias obtém-se um melhor comportamento. Conclui-se que nos estudos de materiais não 

se deve se ater apenas para suas propriedades isoladamente mas sim em seu comportamento e 

suas interações em conjunto com outros materiais.     

Por meio da avaliação sistêmica de todos os parâmetros abordados nos ensaios desenvolvidos, 

pode-se determinar um teor mais adequado de fibras, dentre os estudados, a serem inseridas na 
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matriz cimentícia das argamassas de assentamento de alvenaria estrutural em relação à massa 

dos aglomerantes e substituindo a mesma quantidade de areia. Esse teor gira em torno de 12% 

pois se apresentou um ganho de resistência de aderência e ao mesmo tempo menor queda na 

resistência à compressão. 

Estatisticamente prismas assentados com argamassas com 12% de fibras inseridas apresentaram 

comportamento quanto a compressão semelhante aos prismas com argamassa sem inserção de 

fibras, argamassa R. Quanto a resistência de aderência na flexão apresentou comportamento 

semelhante aos prismas com argamassas F7 que representou ganhou considerável dessa 

propriedade. Em resumo, o teor de 12% manteve a resistência à compressão e melhorou a 

resistência de aderência sem contar ser o teor em que se reaproveita maior quantidade de sacos 

de papel kraft.    

Com 7% identificou-se maior resistência de aderência e consequentemente a esse fato uma 

menor resistência à compressão, como explicado no trabalho. Apesar da queda na resistência à 

compressão, aproximadamente 39%, ter sido relativamente bem menor comparada ao 

acréscimo da resistência de aderência, aproximadamente 218%, se tratando de alvenaria 

estrutural um decréscimo de resistência dessa ordem de valores não se justificaria viável quanto 

a projeto e comportamento estrutural.  

Partindo apenas da concepção sustentável do reaproveitamento das sacarias de cal e cimento 

como mateira prima de argamassas de assentamento maiores teores representam maiores 

reaproveitamento dessas sacarias. Sendo assim dentre os teores estudados 12% de fibras é o 

mais sustentável comprados aos outros teores. Vale ressaltar o fato de para inserir 12% de fibras 

nas argamassas de assentamento deve-se ter uma quantidade elevada de sacaria para serem 

transformadas em fibras, visto que por ser um material bem leve, para se obter uma quantidade 

em massa considerável para substituição no traço da argamassa utilizou-se enorme quantidade 

de sacos de cal. 

A argamassa de assentamento com fibras quando comparada com a sem fibra apresenta uma 

queda na resistência mecânica. Entretanto, uma argamassa de assentamento nunca atua de 

forma isolada mas sim associada a blocos cerâmicos ou de concreto resultando em alvenarias. 

O seu comportamento inserido no conjunto alvenaria-bloco se mostrou muito mais eficiente ao 

desempenho construtivo visto apresentar maior trabalhabilidade, facilidade de execução, menor 

módulo de elasticidade, entre outros. 
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Pode-se concluir que quanto maior for a extensão de aderência da interface argamassa/bloco 

maior será a resistência de aderência à tração na flexão. Através das correlações obtidas conclui-

se que, apesar das grandes variações, há uma correlação direta entre essas propriedades com 

impactos no desempenho da alvenaria como elemento construtivo. 

Nesse mesmo contexto conclui-se que, quanto à metodologia adotada, a ampliação mais 

adequada para a avaliação da extensão de aderência é de 10 vezes, pois, a menor ampliação foi 

capaz de fornecer melhores correlações entre extensão de aderência e resistência de aderência, 

com maiores valores de coeficiente de determinação (R²). 

5.2. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

A partir dos resultados obtidos no presente trabalho e para a continuidade dos estudos referentes 

às argamassas com fibras kraft devido sua relevância e importância ambiental e técnica na área 

da engenharia civil sugere-se alguns temas: 

 Avaliar maiores teores de fibras kraft incorporadas à argamassa de assentamento afim de 

determinar seu comportamento e obter um rol de informações capaz de montar um 

comportamento geral para diferentes teores. 

 Avaliar as propriedades das argamassas utilizadas em diferentes processos construtivos, 

como argamassas de revestimento e argamassa de contra piso visando expandir a utilização das 

fibras kraft em diferentes tipos de argamassas. 

 Estabelecer um traço ideal para a inserção das fibras, obtendo-se um melhor 

comportamento da argamassa de assentamento respeitando sua função nas alvenarias. 

 Analisar a extensão de aderência através da lupa estereoscópica, ou aparelhos de melhor 

resolução, podendo obter melhores resultados para estabelecer melhores correlações entre a 

extensão de aderência e a resistência de aderência. 

 Estender o estudo a diferentes aproximações, maiores e menores, para determinar a 

melhor ampliação, dentro de maiores possibilidades, aquela que melhor se obtém as correlações 

entre extensão de aderência e resistência de aderência satisfatórios para efeito de comparação 

com os resultados por este trabalho apresentado. 

 Avaliar as propriedades de aderência de juntas de assentamento em alvenarias de blocos 

cerâmicos produzidas com fibras de papel kraft para efeito de comparação com os resultados 

por este estudo analisado.  
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 Estender o estudo para reaproveitamento e reutilização de outros materiais considerados 

resíduos em obras de construção civil, promovendo harmonização entre construção e meio 

ambiente. 

 Estudar a inserção do processo de obtenção das fibras a partir das sacarias e sua utilização 

na produção de argamassas nas obras avaliando sua viabilidade econômica e seus parâmetros 

relacionados à gestão de uma obra. 
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