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RESUMO 

A Construção Civil vem buscando encontrar meios para absorver o grande 

volume de resíduos gerados em sua prática. Um dos resíduos gerados em quase todas as obras 

de Engenharia e em grande volume são as embalagens de cimento e de cal. Em meio a essa 

realidade, a presente pesquisa tem como proposta avaliar a adição de fibras de papel kraft 

provenientes de sacos de cimentos e de cal em argamassas para assentamento de alvenaria de 

vedação como solução para o resíduo gerado pela embalagem desses materiais. Para tanto, foi 

realizado um programa experimental em laboratório que verificou o desempenho das 

argamassas estudadas no estado fresco e endurecido e de prismas assentados com essas 

argamassas. Também foram realizados testes empíricos em canteiro de obras a fim de 

verificar a prática da proposta. Os resultados obtidos foram bastante satisfatórios, sendo que 

um dos traços com fibras obteve desempenho em alvenaria superior ao da argamassa de 

referência, sem adição de fibras. Assim, verificou-se que a proposta contribui com o 

desempenho mecânico de alvenarias de vedação assentadas com blocos cerâmicos, gera 

economia com materiais e apresenta-se como proposta viável ao problema atual de disposição 

final desse resíduo. 

Palavras-chave: Argamassa de assentamento. Fibras de celulose. Embalagens de papel kraft. 

Resíduo. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

Este capítulo apresenta a contextualização do tema abordado, bem como a 

justificativa da importância da pesquisa, os objetivos almejados e a estruturação do trabalho. 

1.1    CONTEXTUALIZAÇÃO GERAL 

Atualmente a Construção Civil faz parte do grupo das atividades mais importantes 

para o desenvolvimento econômico e social do país. Por outro lado, ela é também considerada 

entre as grandes geradoras de impactos ambientais tanto pelo alto consumo de recursos 

naturais quanto pela geração de resíduos. Segundo dados do SINDUSCON de vários estados 

do país, os resíduos das atividades de construção e demolição (RCD) são responsáveis por 

uma média de 50% a 70% do volume de resíduos gerados nos principais centros urbanos do 

Brasil. 

A preocupação com resíduos, de maneira geral, é relativamente recente no Brasil. 

Assim, sabe-se que as práticas hoje adotadas estão muito aquém quando se observa o volume 

gerado. No entanto, vem se notando crescente incentivo para que se desenvolvam práticas 

sustentáveis visando equilibrar essa situação. Sendo a Construção Civil um dos setores com 

maior participação na geração de entulho, é fundamental que se desenvolvam práticas 

sustentáveis nesta área que reduzam os resíduos e os absorvam sem gerar impactos 

ambientais. 

Embora na legislação o produtor do resíduo seja responsável por dar a ele um fim 

adequado, a falta de fiscalização aliada às dificuldades impostas, seja pelos custos gerados, 

seja pela falta de tratamento adequado, acaba por contribuir para o não cumprimento de tal 

responsabilidade. No entanto, visando melhorar esse quadro, foi elaborada em 2 de agosto de 

2010 e decretada em 23 de dezembro do mesmo ano a Lei Nº 12.305 do governo federal 

(BRASIL, 2010), o qual institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cujo principal 

objetivo é a não-geração, redução, reutilização e tratamento de resíduos sólidos, bem como 

destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos.  
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Ainda, de acordo com a Lei 12.305 (BRASIL, 2010), até agosto de 2014 estarão 

extintos todos os lixões a céu aberto no Brasil. Também ficará proibido, a partir de 2014, 

depositar em aterros sanitários quaisquer tipos de resíduos que sejam passíveis de reciclagem 

ou reutilização. 

Dentre os resíduos gerados pela construção civil destaca-se aqui as embalagens de 

cimento e de cal – sacos de papel kraft – uma vez que elas estão presentes em quase todos os 

tipos de obra e em grande volume. Atualmente, a correta destinação e o tratamento desse 

resíduo são bastante deficitários, sendo grande parte depositada incorretamente em aterros.  

Assim, este trabalho vem dar sua contribuição avaliando experimentalmente o 

emprego dos sacos de cimento e de cal como incremento na composição de argamassas para 

assentamento de alvenarias, sendo inseridos nestas na forma de polpa de fibras de celulose, 

sendo, para tal, tratados no próprio canteiro de obras, dando então uma solução viável e 

sustentável para esse resíduo. Deste modo, o presente trabalho é uma continuação da pesquisa 

iniciada por Cintra (2011), responsável pela idéia de empregar o resíduo de embalagens como 

incremento em argamassas para assentamento.  

1.2.    JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

Segundo dados do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC)
1
, de 

janeiro a agosto do presente ano, o consumo de cimento no país foi de 41,4 milhões de 

toneladas. Estima-se que até o final de 2011 esse valor será próximo de 65 milhões de 

toneladas, o que significa que serão produzidos 136,5 mil toneladas de resíduos provenientes 

das embalagens, uma vez que 70% do produto é comercializado na forma ensacada, e cada 

saco de cimento pesa cerca de 150 g. Ademais, a previsão de consumo de cimento no Brasil 

pelo SNIC para os próximos anos aponta um crescimento acelerado, sendo estimado um 

consumo de 89,09 milhões de toneladas durante o ano de 2014, como índia a Figura 1. Devem 

ser somados a estes ainda os sacos de cal, outro material amplamente empregado na 

construção civil e em crescente consumo nas obras de edificações em todo o país. 

 Contrapondo os dados apresentados, enquanto a geração de resíduo de sacos de 

cimento e de cal apresenta crescimento, as técnicas e medidas para dar destinação a esse tipo 

                                                           
1
 Os dados foram divulgados pelo Núcleo de Notícias Cimento. Org 
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de entulho são bastante restritas. De acordo com a resolução n° 307 de julho de 2002 do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, os sacos de cimento são classificados 

como resíduo classe B, devendo, portanto, ser reutilizado, reciclado ou encaminhado a áreas 

de armazenamento temporário.  

 

Figura 1 - Massa de resíduos de embalagens de cimento gerada por ano 

Unidades de reciclagem de papel frequentemente refugam as embalagens de 

cimento e cal devido à sua contaminação e atividades artesanais que reutilizam os sacos não 

são representativas frente ao volume produzido.  

Uma alternativa encontrada é contratar uma empresa de reciclagem para que 

recolha o material, fato que também gera custos, além da necessidade de reservar espaço para 

armazenamento na obra até que o volume gerado de sacos de cimento e de cal seja suficiente 

para justificar o transporte para a empresa que o recolherá. No entanto, o tratamento composto 

por limpeza e prensagem dos sacos, e o transporte até a unidade de reaproveitamento ou 

reciclagem irão gerar custos consideráveis e, além disso, como o transporte geralmente ocorre 

através do sistema rodoviário, as emissões de CO2 advindas da queima de combustíveis 

fósseis irão poluir o ar. Soma-se a isto que são poucas as usinas de reciclagem desse tipo de 

material em todo o país. 

Assim, as dificuldades somadas aos altos custos do tratamento adequado fazem 

com que a maior parte do material seja descartada de forma inapropriada como em caçambas 
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junto a resíduos de outras classes, posteriormente chegando a aterros clandestinos ou lixões. 

Ou mesmo quando recolhidas por empresas de reciclagem ou pelo fabricante, esses agentes 

encontram entraves na sua destinação final e reaproveitamento.  

Segundo dados fornecidos por uma empresa local
2
 especializada em implantar nos 

canteiros de obra um sistema de gestão de resíduos, em Goiânia, cerca de 90% dos sacos de 

cimento são destinados aos aterros, conforme ilustra a Figura 2. Esse dado é bastante 

preocupante visto os impactos que causam. A presença de resíduos de cimento e cal nas 

embalagens pode contaminar solos e águas estando em locais como esses.  

 

Figura 2 - Destinação dos resíduos de embalagens de cimento em Goiânia 

Segundo a mesma empresa, embora o consumo de cimento ensacado nas obras 

varie conforme a etapa em que se encontra, o volume de resíduo gerado pelas embalagens 

chega a atingir 10 caçambas por mês.  

Assim, a proposta apresentada neste trabalho é bastante pertinente no cenário 

atual, visto que são muito limitadas as soluções para os resíduos dos sacos de cimento e de cal 

e o volume gerado é bastante relevante, sendo significativos os impactos ambientais causados 

pela incorreta destinação, havendo, assim, a necessidade de rápida adequação das empresas 

geradoras desse resíduo para o cumprimento da lei que entrará em vigor num prazo de três 

anos.  

                                                           
2
 A empresa RENOVE atua na cidade de Goiânia e Aparecida de Goiânia, O trabalho da empresa se dá de forma 

sistêmica dentro das obras, realizando o diagnóstico da geração de resíduos, plano de gerenciamento dos 

resíduos e sua implantação. A empresa também busca implantar sistemas de reciclagem in loco. 
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E, além disso, estudos anteriores com fibras celulósicas de origem natural 

apontaram para o bom comportamento de matrizes cimentícias reforçadas com essas fibras. 

Como exemplo cita-se as obras de Savastano (2000), que estudou materiais à base de cimento 

reforçados com fibras vegetais e Silva (2002), que avaliou a durabilidade de materiais 

cimentícios com fibras de celulose.  

Assim, os resultados positivos da avaliação de materiais de natureza similar ao 

que é proposto neste trabalho, argamassa com fibras celulósicas, encontrados na bibliografia 

são argumento para que se aposte na viabilidade do uso de embalagens de cimento como 

material para reforço de argamassas de assentamento de alvenaria de vedação. 

 Também, cabe justificar que a opção por avaliar o comportamento de argamassas 

com fibras com finalidade específica de assentamento de alvenaria de vedação se deu pelo 

fato de que essa função, a de assentamento, requer comportamentos menos exigentes quanto 

às propriedades da argamassa em comparação aos demais propósitos de aplicação desse 

material, como o de revestimento, por exemplo.   

1.3.    OBJETIVOS 

 A seguir são apresentados os objetivos gerais e específicos determinados para o 

cumprimento da proposta aqui apresentada. 

1.3.1.    Objetivo geral 

O objetivo deste trabalho é avaliar o comportamento de argamassas de 

assentamento de alvenaria de vedação incrementadas com fibras de celulose provenientes de 

sacos de cimento de papel kraft de forma a confirmar tal aplicação como solução viável de 

destinação desse resíduo. Assim, visa-se com esta pesquisa avaliar de forma preliminar a 

viabilidade do emprego dessas fibras nas argamassas, quanto aos aspectos econômico, 

sustentável e técnico.  

1.3.2.    Objetivos específicos 

Os objetivos específicos deste trabalho são 
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a) verificar a influência das fibras de papel kraft nas propriedades das argamassas 

no estado fresco e endurecido em função do teor inserido e da forma, sendo 

adição ou substituição; 

b) avaliar em obra de forma preliminar a produção da polpa e das argamassas 

com fibras bem como sua aplicabilidade; 

c) avaliar o desempenho mecânico, por meio de ensaios em prismas, de 

alvenarias produzidas com argamassas contendo fibras de papel kraft. 

1.4.    ESTRUTURA DO TRABALHO 

O presente trabalho está divido em seis capítulos, sendo neste primeiro 

apresentada a contextualização geral do tema, os objetivos previstos, a justificativa da 

importância da pesquisa e a estruturação da monografia. 

O Capítulo 2 trata da revisão bibliográfica, a qual aborda de forma geral as 

propriedades das argamassas de assentamento, os principais comportamentos de argamassas 

com fibras e a caracterização das fibras de celulose no que se diz relevante para sua aplicação 

em materiais da construção civil. 

O terceiro capítulo apresenta a caracterização dos materiais utilizados na 

confecção das argamassas aqui estudadas, bem como os traços propostos e a metodologia de 

análise e avaliação dessas argamassas através de experimentos. 

No capítulo seguinte, o quarto, são apresentados os resultados obtidos na 

realização de cada um dos ensaios propostos, bem como a interpretação, avaliação e 

discussões acerca desses.  

O capítulo quinto aborda a discussão de alguns parâmetros das argamassas 

produzidas com polpa de embalagens de cimento que não foram avaliados de forma 

experimental. 

Por fim, o Capítulo 6 traz as considerações finais da presente pesquisa, 

apresentando as conclusões, considerações sobre os experimentos e sugestões para trabalhos 

futuros.  
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo é apresentada inicialmente uma abordagem geral sobre as 

argamassas de assentamento. Em seguida, são tecidos comentários sobre comportamentos e 

propriedades das argamassas com fibras e, por fim, é discorrido sobre as fibras celulósicas. 

2.1. 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) 

Na construção civil as argamassas têm amplas finalidades, sendo utilizadas em 

várias etapas do processo construtivo. Deste modo, de acordo com o propósito com que se 

emprega a argamassa são estabelecidas as funções a serem desempenhadas e, por conseguinte, 

as propriedades e requisitos que propiciem o cumprimento de tais funções de forma adequada 

e satisfatória. 

Assim, as argamassas de assentamento, empregadas na elevação de alvenarias de 

tijolos ou blocos, têm como principais funções: 

a) unir os elementos da alvenaria  formando vínculos capazes de distribuir 

uniformemente sob os blocos as cargas atuantes na parede; 

b) vedar as juntas tornando o elemento estanque à infiltração de água; 

c) absorver as deformações naturais a que a alvenaria estiver sujeita, que podem 

ser de origem térmica e higroscópica. (SABATTINI 1986; CARASEK, 2010) 

Para que as juntas de argamassa possam desempenhar as funções supracitadas é 

necessário que algumas propriedades sejam concernentes à sua caracterização. Para Plumer 
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(1967, apud HELENE; MARTINELLI, 1991
3
) a principal dentre essas propriedades é a 

capacidade da argamassa atingir uma completa, resistente e durável aderência com os 

componentes. Ainda, somam-se a essa as propriedades referentes à trabalhabilidade, retenção 

de água, resistência mecânica e durabilidade, ressaltando que essas não atuam de forma 

independente, ou seja, a ausência ou o mau desempenho de qualquer uma delas terá efeitos 

nas demais propriedades. 

Tais propriedades podem ainda ser discriminadas em função da fase em que são 

avaliadas, sendo a plasticidade e a retenção de água relativas ao estado fresco, e resistência 

mecânica e durabilidade ao estado endurecido da argamassa. No tocante a aderência, essa é 

relativa ao contato inicial entre a mistura e o substrato, caracterizando a adesão inicial e 

também ao estado endurecido, definindo a capacidade da interface bloco-argamassa em 

resistir aos esforços de tração e cisalhamento sem romper-se. 

A trabalhabilidade é um conceito de difícil mensuração em laboratório, embora 

seja facilmente percebida quando se manuseia a argamassa. Qualitativamente, pode-se 

elucidar esse conceito, segundo Carasek (2010), como 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 com as ferramentas adequadas, não 

segrega durante o transporte e mantém tais características em tempo suficiente para que se 

realize a atividade de assentamento. 

Assim, a trabalhabilidade é na realidade uma união de características reológicas
4
 

da argamassa, em especial a consistência, a plasticidade e a retenção de água. Por essa 

primeira, entende-se como a capacidade da argamassa resistir ao espalhamento. Já a 

plasticidade mensura a capacidade da argamassa fresca em se deformar e assim manter-se 

após a atuação de tensões que gerem tais deformações. A retenção de água interfere de forma 

significativa na trabalhabilidade das argamassas. Essa propriedade será discutida mais 

adiante.  

                                                           
3
 PLUMER, H. C. Brick and tile engineering. Strutural Clay Products Inst. S. l, 1967. 

4
 Reologia é a ciência que estuda o fluxo e a deformação dos materiais, avaliando as relações entre a tensão de 

cisalhamento aplicada e a deformação em determinados períodos de tempo. (CARASEK, 2010) 
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Ainda, a coesão e a adesão inicial são propriedades constituintes da 

trabalhabilidade. A coesão pode ser entendida como a ligação entre os materiais componentes 

da argamassa. Assim, influencia a trabalhabilidade na medida em que, se não houver uma 

adequada ligação entre os materiais, maiores dificuldades serão impostas à aplicação da 

argamassa e  maiores serão os riscos de separação dos constituintes (segregação). Já a adesão 

inicial irá definir a capacidade da argamassa em se manter fixa ao substrato assim que 

aplicada sobre ele. 

Então, dada a dificuldade em se mensurar a trabalhabilidade de uma argamassa, 

sua mensuração é feita de maneira indireta em ensaios laboratoriais, ocorrendo mais 

comumente através de uma correlação com as propriedades de consistência e plasticidade. A 

consistência pode ser determinada a partir de ensaios simples e rápidos, como o espalhamento 

do tronco de cone na mesa ABNT, comumente denominado flow table. 

A propriedade de trabalhabilidade é de fundamental importância para a prática de 

assentamento dos blocos, pois é ela que definirá as condições de aplicabilidade da argamassa. 

Assim, a produtividade do serviço de elevação de alvenaria em obra fica vinculada à 

propriedade de trabalhabilidade da argamassa. 

Em relação à retenção de água, 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. Ou ainda, para Carasek (2010), essa propriedade pode ser 

definida como a capacidade da argamassa em estado fresco manter a sua trabalhabilidade ao 

sujeitar-se a solicitações que provoquem perda de água, seja por evaporação seja pela 

absorção de água do substrato.  

Sendo assim, a retenção de água da argamassa é um parâmetro que deve ser 

ajustado em função das características do substrato no qual será aplicada. Em casos nos quais 

o bloco a ser assentado apresente alto poder de sucção, a argamassa deverá ter capacidade de 

reter água suficiente para impedir uma perda excessiva para o bloco. Isso porque tal perda em 

grande escala poderá implicar na insuficiência de água para hidratação dos aglomerantes e 

também no fluxo de água para o bloco superior, ocasionando redução da trabalhabilidade no 

estado fresco e, em seguida, retração das juntas, com eventual fissuração da argamassa. 
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No entanto, para situações contrárias, em que o bloco apresente uma configuração 

de poros e capilares que induza baixa capacidade de sucção, opostamente a situação anterior, 

a argamassa deverá se caracterizar por uma retenção de água que concilie uma cessão 

adequada de água para os blocos inferior e superior. 

Logo, a retenção de água é um parâmetro que deve ser criteriosamente controlado, 

principalmente por ser 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, 

como destaca a Figura 3. 

 

Figura 3 - Ilustração esquemática do fluxo de água entre argamassa e blocos (FRANCO, 2006) 

Outra característica de suma importância nas argamassas de assentamento é a 

aderência. 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. No entanto, a aderência é influenciada por várias outras características da argamassa 

no estado fresco e também por aspectos do bloco e pela interação entre eles, a exemplo da 

movimentação de água da argamassa para a unidade.  
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Ademais, a tensão de assentamento é outro fator determinante da aderência visto 

que implica em tensões que, por sua vez, forçam a água da argamassa a penetrar nos poros do 

bloco, maximizam a extensão de contato entre argamassa/bloco e homogeneízam a aderência 

em todas as interfaces da argamassa com a unidade de alvenaria. (GALLEGOS, 1995) 

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. 

No que diz respeito à resistência mecânica das argamassas de assentamento, ao 

contrário das argamassas constituintes do concreto, não são almejados altos valores, 

principalmente de resistência à compressão no estado endurecido. Embora seja necessário que 

a argamassa desenvolva uma resistência inicial para que suporte as cargas advindas do peso 

própria da alvenaria à medida que é elevada, ao contrário do que possa se supor, valores 

muito altos de resistência à compressão podem ser prejudiciais no desempenho da alvenaria. 

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 à restrição de 

deformações laterais que os blocos impõem à junta. Também, grande ganho de resistência 

leva à maior rigidez, característica esta, que se contrapõe à função da junta de argamassa de 

absorver deformações. Assim, a resistência mecânica exigida da argamassa é aquela que seja 

suficiente para garantir sua 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. Dessa maneira, 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.  

Sabattini (1986) ainda destaca a retração por secagem como parâmetro de 

demasiada relevância na durabilidade das juntas de argamassa. Embora essa sempre ocorra 
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nas argamassas por serem materiais com água em excesso, quando a retração se dá em sobeja, 

pode levar a um grau de fissuração capaz de comprometer o desempenho da argamassa bem 

como, e ainda mais importante, a interface bloco/argamassa, prejudicando a aderência entre 

esses materiais. 

2.2. ARGAMASSAS COM FIBRAS 

Os materiais produzidos à base de cimento são caracterizados e amplamente 

empregados na construção civil por apresentarem altos valores de resistência à compressão e 

durabilidade, dentre outros aspectos positivos. Por outro lado, esses materiais têm como 

desvantagem uma ruptura abrupta em função da natureza cerâmica de seus compostos. Então, 

sendo materiais de rupturas frágeis, eles não resistem bem a esforços de tração. 

Uma das maneiras encontradas para melhorar o desempenho de argamassas 

quando tracionadas é a inserção de fibras em suas composições. Ademais, as fibras 

contribuem com aumento da tenacidade
5
 além de reduzir a formação de macrofissuras. 

Segundo levantamento feito por Silva (2006), embora o uso de fibras na construção não seja 

uma prática moderna, apenas a partir de 1960 tiveram início os estudos sistêmicos sobre a 

aplicação de fibras em matrizes com cimento. Atualmente, as fibras comumente empregadas 

são as de carbono, aço, vidro e polímeros (nylon e polipropileno) do grupo das sintéticas; e as 

de fibras de coco e celulose do grupo das de origem vegetal. 

Para implementar o desempenho das argamassas, as fibras mais frequentemente 

aplicadas são as de polipropileno por serem baratas e duráveis em meios alcalinos (uma vez 

que as matrizes cimentícias constituem um meio alcalino, as fibras devem ser resistentes). A 

escolha da fibra a ser inserida na mistura é feita em função das propriedades almejadas para a 

argamassa. 

Assim, devem ser avaliadas características das fibras como sua razão de aspecto
6
, 

seu módulo de elasticidade em relação ao da matriz, sua capacidade de aderência e 

distribuição dentro da matriz. 

                                                           
5
  Tenacidade é uma medida da quantidade de energia (impacto) que um material pode absorver antes de romper-

se. (Figueiredo , 2000) 
6
 O ACI 544 IR (1986) define razão de aspecto como um parâmetro numérico para caracterizar as fibras. Ele é 

dado pela razão entre o comprimento da fibra e seu diâmetro equivalente. 
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A razão de aspecto se faz importante na avaliação das fibras, pois, sendo seu 

comprimento muito curto, o arrancamento da fibra de dentro da matriz quando solicitada se 

dará mais facilmente. No entanto, a fibra também não deve ser longa em demasia, pois a 

atuação de tensão na fibra é proporcional ao seu comprimento, fazendo com que fibras muito 

longas recebam tensões iguais ou superiores à sua resistência e levando-a ao rompimento. 

(SAVASTANO, 2000) 

O módulo de elasticidade da fibra também deve ser avaliado. Para utilização em 

argamassas, as fibras que têm apresentado bom desempenho não são muito longas e, embora 

apresentem alta resistência à tração, se caracterizam por baixo módulo de elasticidade. Assim, 

contribuem com a resistência à tração das argamassas e aumentam sua capacidade de absorver 

deformações impostas. 

No tocante a aderência da fibra à matriz, essa pode ser considerada a principal 

propriedade para garantir o reforço. A ação da fibra se dá pela transferência de tensões da 

matriz para a fibra. Logo, essa transferência dar-se-á de maneira mais eficiente quanto melhor 

for a aderência entre a fibra e a matriz. 

Quanto à capacidade de dispersão da fibra dentro da matriz, essa característica 

relaciona-se em especial com o estado fresco da argamassa. Segundo Peruzzi (2002), a 

inserção de qualquer tipo de fibra em argamassa convencional, provocará uma redução em 

sua trabalhabilidade e, essa perda será proporcional a concentração volumétrica de fibras. 

Portanto, quantidades excessivas de fibras ou aglomerados resultantes da má dispersão, serão 

prejudiciais a uma propriedade fundamental às argamassas de assentamento. 

Atualmente, a principal razão para o reforço de argamassas através da inserção 

das fibras é combater a fissuração. Sabe-se que a argamassa apresenta microfissuras mesmo 

antes de seu endurecimento. Em virtude de tensões tanto internas quanto externas, essas 

microfissuras tendem a se propagar dentro da argamassa e se coalescerem formando uma 

macrofissura. Essa propagação é tanto maior quanto mais porosa a argamassa. Isto é, a 

difusão das fissuras ocorre mais facilmente quanto maior a quantidade de vazios presentes na 

argamassa, pois esses representam “caminhos” livres de tensões, logo, são mais facilmente 

percorridos. Desta maneira, a presença da fibra funciona como barreia à propagação das 

fissuras já existentes. (SILVA, 2006) 
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Ainda, sobre a propagação das fissuras na presença das fibras, Silva (2006) 

comenta que, para “enfrentá-las”, deverá ocorrer ou o arrancamento da fibra, ou um desvio 

contornando a fibra ou ainda a ruptura da fibra. No entanto, essas três ações demandam 

elevado gasto de energia.  

Outra atuação das fibras é no estado de pós-fissuração da argamassa. Como dito 

anteriormente, a argamassa se caracteriza por uma ruptura frágil, tendo apenas a fase plástica
7
 

em seu comportamento quando solicitada. A adição das fibras pode fornecer à argamassa uma 

fase elástica depois de atingida sua resistência. Quando a carga atuante de tração supera a que 

a matriz suporta, por transferência de tensões, a fibra passa a resistir a esse esforço dando 

característica de ductilidade à argamassa. (SAVASTANO, 2000; PERUZZI 2002) 

2.3. FIBRAS DE CELULOSE 

As fibras de celulose são classificadas como orgânicas naturais e podem ser 

originárias de vegetais fibrosos ou de madeiras. As fibras de celulose, de acordo com Ilston, 

(1994 apud SILVA, 2002
8
) são constituídas basicamente por três componentes, sendo eles: 

celulose, lignina e hemicelulose, sendo todos formados por cadeias poliméricas. 

Quanto à estrutura física, as fibras celulósicas são compostas por um aglomerado 

de células formadas por microfibrilas que se unem pelas lamelas intercelulares. À fração de 

celulose é corresponde a essas microfibrilas, e a fibra, ou macrofibra, o conjunto formado pela 

união desses filamentos de celulose com a lignina e a hemicelulose. A Figura 4 ilustra a 

composição estruturas das fibras.  

 

                                                           
7
 O comportamento plástico da matriz se refere à deformação residual após a retirada do carregamento que  

gerou tal deformação 
8
 ILSTON, J. M. Construction materials: their nature and behavior. Chapman & Hall. London, 1994 
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Figura 4 - Esquema da estrutura de fibra vegetal (adaptada de Savastano, 2000) 

 

No tocante à durabilidade dos componentes da fibra, a celulose tem maior 

resistência à deterioração em relação aos demais elementos em função de sua alta 

cristalinidade.  Assim, quanto mais “pura” em celulose for a fibra, maior resistência a meios 

alcalinos ela apresentará. (SILVA, 2006) 

Outra característica das fibras definidas pela concentração de celulose é sua 

resistência à tração, que se dá de forma diretamente proporcional. Assim, fibras composta por 

teores mais elevados desse material, tendem a apresentar bons desempenhos de durabilidade e 

resistência a esforços de tração. (SAVASTANO, 2000) 

Devido à grande disponibilidade de fibras vegetais no Brasil, iniciarem-se estudos 

sobre a viabilidade de sua aplicação na construção civil. As pesquisas indicam como possível 

aplicação, o uso dessas fibras para reforços em matrizes cimentícias devido à eficiência já 

comprovada quando da adição de fibras de outras naturezas. 

Assim, para se obter essas fibras celulósicas (microfibrilas) é preciso submeter as 

matérias primas ao processo de polpação, o qual pode apresentar processos químicos, 

térmicos e mecânicos. Uma das formas de se avaliar a qualidade do processo de polpação é 

através dos teores de celulose na polpa final. Sendo que, quanto maior esse teor, isto é, quanto 

mais pura for a polpa em celulose, melhor é o processo. 

Atualmente, o método de polpação para obtenção das fibras celulósicas mais 

empregado e que tem apresentado melhores resultados é o Kraft (Figura 5), também 

conhecido como método químico dos sulfatos. Esse método consiste no cozimento da matéria 

prima a altas temperaturas (170ºC) em soluções alcalinas. O meio alcalino associado às altas 

temperaturas tem a função de decompor os elementos não celulósicos. Embora os resultados 

obtidos através desse processo de polpação sejam melhores, ele apresenta desvantagens como 

custo elevado e mais poluente em comparação com outras metodologias. (SILVA, 2002) 

Assim, os processos de polpação podem também ser chamados de desfibramento, 

uma vez que provocam a alteração das macrofibras, removendo o material cimentante de seus 

componentes (lingnina) e demais componentes. Ainda, esses processos podem ser 
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complementados por peneiramento em peneira vibratória de pequena abertura a fim de 

separar as macrofibras ainda presentes. (SAVASTANO, 2000) 

O termo kraft vem do alemão e significa resistência. Esse termo, além de 

empregado para designar um processo de desfibramento, também é utilizado para se referir a 

um tipo de papel cuja fabricação é feita com a polpa de microfibras obtidas através do 

processo kraft, e que se caracteriza por ter alta resistência ao rasgo, à tração e ao 

estouro.(INTERNATIONAL PAPER)  

 

Figura 5 - Processo de polpação kraft em laboratório. O vaso metálico contém as fibras para cozimento e é 

inserido no digestor. (SAVASTANO, 2000) 

 

Assim, acredita-se que uma fonte de fibra celulósica com características que 

possam vir a oferecer contribuições no desempenho de matrizes cimentícias, são as advindas 

do papel kraft. Esse papel é proveniente de madeiras macias e como descrito anteriormente, se 

caracteriza por alta resistência mecânica, a qual se dá pela sua composição de fibras 

celulósicas com teores mínimos de lignina, devido ao processo de polpação. Em função de tal 

resistência, o papel kraft é largamente empregado na fabricação de embalagens, incluindo 

para materiais da construção civil, como cimento e cal. Logo, tais embalagens geradas na 

construção civil, constituem fontes de fibra celulósica em abundância favorecendo seu 

emprego na confecção de novos materiais para construção civil. 
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CAPÍTULO 3 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo estão expostos os materiais utilizados na confecção dos corpos de 

prova e suas respectivas caracterizações. Em seguida são apresentados os proporcionamentos 

das argamassas estudadas e a metodologia empregada para o cumprimento do plano 

experimental proposto neste trabalho. 

3.1. MATERIAIS 

Os materiais empregados na confecção das argamassas foram cimento, cal, areia, 

água e polpa de fibra de papel kraft. Ainda, para assentamento das paredinhas ensaiadas, 

foram utilizados blocos cerâmicos. A seguir são apresentadas as caracterizações de cada um 

dos materiais. 

3.1.1.    Aglomerantes 

Os aglomerantes utilizados foram o cimento Portland composto CP II - E 32 e cal 

hidratada tipo CH – III. As escolhas pelo tipo de cimento e de cal foram definidas em razão 

dos produtos mais empregados e facilmente encontrados na região. 

3.1.2.    Areia 

Para compor o traço, o agregado miúdo utilizado foi areia média, lavada, natural, 

também comum da região. A caracterização do agregado é apresentada na Tabela 1. 

Tabela 1- Resultados da caracterização da areia 

Módulo de finura 
Dimensão  máxima 

característica 
Massa específica 

Teor de materiais 

pulverulentos 

1,77 2,4 mm 2,7 g/cm³ 3,8% 
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3.1.3.    Água 

Foi empregada, no amassamento das argamassas, água da rede pública. No que se 

refere à quantidade, não houve padronização em relação proporcional aos materiais anidros da 

mistura. Mas sim, se definiu visualmente, de maneira que a quantia proporcionasse 

trabalhabilidade adequada para assentamento dos blocos cerâmicos. A quantidade de água 

necessária para garantir a adequada trabalhabilidade era então medida. 

3.1.4.    Fibras de celulose 

As fibras de celulose empregadas nas argamassas foram as dos sacos de cimento 

de papel kraft. Vale ressaltar que o mecanismo de polpação aqui descrito se refere apenas a 

um processo físico de dispersão. Assim, as fibras celulósicas não foram separadas dos demais 

materiais empregados na fabricação do papel. A polpação dos sacos de cimento para permitir 

o seu emprego nas argamassas foi obtida pela agitação dos sacos juntamente com água 

potável até a dispersão das fibras, como ilustrado na Figura 6.  Para promover a agitação, se 

utilizou um misturador semelhante aos empregados em fábricas de tintas, sendo um eixo 

central acoplado a polia de um motor em uma de suas extremidades e a outra com uma hélice. 

Por meio de testes constatou-se que não há necessidade de imersão prévia dos sacos em água, 

nem tampouco da adição de produtos químicos para auxiliar o processo de polpação. 

 

Figura 6 - Processamento dos sacos de cimento para obtenção da polpa 
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Nesse processo, a proporção entre volume de água e quantidade de sacos foi de 3 

litros por embalagem, o que corresponde a uma relação fibra/água igual a 0,05 já que as 

embalagens pesam em média 150 g. Com isso, obteve-se a polpa pronta para aplicação, sem 

necessidade de se realizar peneiramento ou qualquer outra ação para retirada de excesso de 

água, e com boa capacidade de dispersão das fibras no momento da mistura na argamassa. 

Dessa maneira, toda água empregada no processo de polpação é considerada parte da água de 

amassamento da argamassa, não havendo, portanto, desperdícios ou gastos extras. As Figuras 

7, 8 e 9 a seguir apresentam o aspecto do papel kraft antes do processo de polpação, a polpa 

de sacos de cimento e seu estado após secagem em estufa.  

 

Figura 7 - Pedaço de saco de 

cimento de papel kraft 

 

Figura 8 - Polpa de sacos de 

cimento 

 

Figura 9 - Polpa de sacos de cimento 

seca em estufa a 50°C por 48 horas 

3.1.5.    Blocos cerâmicos 

Os blocos cerâmicos empregados na confecção dos prismas eram de dimensões de 

29 cm x 9 cm x 13 cm e vazados, com 6 furos na direção longitudinal ao assentamento. A 

caracterização básica dos blocos, segundo a ABNT NBR 15270-3: 2005, está mostrada na 

Tabela 2. 

Tabela 2 - Resultados da caracterização dos blocos cerâmicos 

 

Massa 

seca (g) 

Índice de absorção inicial 

(g/193,55cm²)/min 

Índice de absorção 

de água (%) 

Resistência à 

compressão (MPa) 

Média 2577,5 13,4 18 3,3 

DP 148,1 6,2 1 1,1 
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3.2.  METODOLOGIA 

Para avaliação do desempenho das argamassas com fibras celulósicas advindas 

dos sacos para assentamento de blocos cerâmicos foram realizadas duas vertentes 

experimentais. A primeira contemplou ensaios laboratoriais que permitiram: 

 caracterização das argamassas no estado fresco; 

 avaliação das resistências mecânicas e caracterização das argamassas no 

estado endurecido; 

 avaliação do desempenho das juntas de assentamento de alvenaria de 

vedação confeccionadas com as argamassas em estudo. 

A segunda etapa contemplou testes empíricos realizados em canteiro de obras que 

visaram possibilitar uma análise qualitativa das condições de aplicabilidade dessas 

argamassas nas obras tais como trabalhabilidade e exsudação. 

Os ensaios e análises realizados para avaliação das argamassas em cada etapa do 

programa experimental são apresentados no fluxograma da Figura 10.  

A variável estudada foi o teor de fibra, sendo então avaliados quatro traços dentre 

os quais um não era composto por fibras, servindo como referência para comparações, e os 

demais eram compostos também por fibras em teores diferenciados. 

A seguir estão apresentadas as composições de cada uma das argamassas bem 

como as etapas de preparo e detalhamento dos ensaios realizados em laboratório. 
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3.2.1.    Traços estudados 

Foram propostos quatro traços para avaliar  o comportamento das argamassas com 

polpa de sacos de cimento. Sendo um sem o acréscimo da polpa, dois com inserção da polpa 

em adição e um último em que a polpa é acrescida em substituição em parte da areia. 

Todos os traços tiveram proporções em volume 1:2:8 (cimento:cal:areia). As 

quantidades de fibras
9
 nas argamassas em que ela foi inserida em adição foram de 5% e 10% 

da massa dos aglomerantes. Já na argamassa com fibra em substituição, a composição foi de 

10% do valor da massa dos aglomerantes de polpa em substituição à mesma quantidade em 

massa de areia. Vale ainda ressaltar que, embora os teores de fibra nas argamassas se refiram 

à massa da polpa seca, no preparo de todas as argamassas elas foram aplicadas úmidas, 

considerando a água da polpa como parte da água de amassamento. 

As siglas adotadas para designar cada uma das argamassas produzidas são discriminadas na 

Tabela 3 em função do teor de polpa de sacos de cimento inserida. 

                                                           
9
 É importante ressaltar que não se trata da fibra celulósica pura, e sim da fibra obtida com a secagem da polpa 

de sacos de cimento. Nela há, além das fibras celulósicas, materiais utilizados na confecção do papel 
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Figura 10 - Fluxograma indicando os ensaios realizados em cada etapa do programa experimental 
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Tabela 3 - Relação das designações das argamassas em função da inserção da polpa de sacos de cimento na 

argamassa – percentagem em relação à massa de aglomerante. 

Sigla R A5 A10 S10 

Fibra em adição 0% 5% 10% 0% 

Fibra em substituição 0% 0% 0% 10% 

3.2.2.    Preparo das argamassas 

A mistura das argamassas se deu em argamassadeira com capacidade de 20 litros.  

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

acréscimo gradual de água e polpa de papel kraft. A mistura foi feita em velocidade rápida 

durante 5 minutos e a finalização da homogeneização foi realizada manualmente com colher 

de pedreiro. As Figuras de 11 a 14 a seguir ilustram o aspecto de cada uma delas. 

 

Figura 11 - Argamassa R 

 

Figura 12 - Argamassa A5 

 

Figura 13 - Argamassa A10 

 

Figura 14 - Argamassa S10 
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3.2.3.    Caracterização das argamassas no estado fresco 

Para caracterização das argamassas no estado fresco foram realizados quatro 

ensaios de caracterização, a saber, determinação de retenção de água, índice de consistência, 

densidade de massa e adesão inicial. 

3.2.3.1.    Determinação da retenção de água 

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

foi realizado para as quatro argamassas avaliadas no estudo segundo a NBR 13277 (ABNT 

2005). Para tal foi utilizado o equipamento indicado na Figura 15 a seguir ao qual foram 

acoplados o Funil de Buchner modificado e a bomba de vácuo.  

 

Figura 15 - Equipamento utilizado no ensaio de determinação da retenção de água por  

sucção com bomba de vácuo 

3.2.3.2.    Determinação do índice de consistência 

A determinação do índice de consistência se deu pelo método Flow Table, 

segundo a norma NBR 13276 (ABNT, 2002). A mesa utilizada, conforme é apresentada na 

Figura 16 a seguir, foi do tipo com queda por acionamento mecânico. 
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Figura 16 - Mesa de adensamento utilizada no ensaio de determinação de índice de consistência 

3.2.3.3.    Determinação da densidade de massa 

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

segunda norma NBR 13278 (ABNT, 2005). Para cada traço de argamassa o ensaio foi 

realizado duas vezes, e adotou-se como resultado final a média desses. 

3.2.3.4.    Teor de ar incorporado 

A determinação do teor de ar incorporado nas argamassas foi realizada de acordo 

com método gravimétrico segundo NBR 13278 (ABNT, 1995). Esse é um procedimento 

indireto cujos valores são obtidos através da relação entre as densidades de massa da 

argamassa no estado fresco e a densidade de massa teórica. 

3.2.3.5.     Adesão inicial 

A avaliação da adesão inicial foi determinada de forma empírica no laboratório. O 

procedimento adotado foi o assentamento de dois blocos com a argamassa em análise com 

aplicação de tensão de assentamento manual. Após isso, aguardava-se dois minutos e o 

conjunto era erguido tracionando-se o bloco superior. Quando suspendido, caso o bloco 

inferior não se desprendesse após alguns segundos, esse era descolado à força e, então, se 
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observava a configuração da junta: se havia permanecido aderida integralmente ao bloco 

inferior, superior ou aos dois. 

3.2.4.    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, variação dimensional linear e 

absorção de água por capilaridade. Além disso, as distribuições da fibra e dos vazios nas 

argamassas foram analisadas de forma visual a partir de imagens.  

3.2.4.1.     Determinação da resistência mecânica das argamassas 

As argamassas foram submetidas a ensaios de resistência à compressão e 

resistência à tração na flexão para avaliar suas características mecânicas no estado endurecido. 

Para isso foram rompidos, aos 7 e aos 14 dias de idade da argamassa, três corpos de prova 

para resistência à tração na flexão e 6 para resistência à compressão em cada uma das idades 

ensaiadas para cada composição de argamassa. Lembrando que, conforme indicado pela 

norma NBR 13279 (ABNT, 2005), os corpos de prova para ensaiar resistência à compressão, 

são os dois fragmentos gerados no ensaio de tração na flexão.  

 

Figura 17 - Ensaio de resistência à tração na flexão da 

argamassa 

 

Figura 18 - Ensaio de resistência à compressão da 

argamassa 
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A prensa utilizada para esse ensaio é da marca Maqtest e a célula de carga nela 

acoplada apresentava precisão de 9,8 N e capacidade de carga de 49033 N. As Figuras 17 e 18 

apresentam a realização dos ensaios. 

3.2.4.2.    Determinação da variação dimensional 

O ensaio de determinação da variação dimensional das argamassas foi executado 

segundo orientações na norma NBR 15261 (ABNT, 2005). As idades de medições foram 7, 8, 

14, 21 e 28 dias em relação à data de moldagem dos corpos de prova. Todas as amostras 

foram desmoldadas na mesma data (7 dias após a confecção) e mantidas nas mesmas 

condições de temperatura e umidade afim de que os resultados pudessem assumir caráter 

comparativo. 

Para as medições foi utilizado o equipamento comparador de comprimento, 

exposto na Figura 19, com estensômetro com precisão de 1 μm.  

 

Figura 19 - Equipamento comparador de comprimento com estensômetro digital 
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3.2.4.3.    Determinação da absorção de água por capilaridade 

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

seguiu os procedimentos da norma NBR 15259 (ABNT, 2005). No entanto, os moldes 

utilizados para confeccionar os corpos de prova, ao invés dos prismáticos sugeridos pela 

norma, foram os cilíndricos de 5 cm de diâmetro e 10 cm de altura. 

Para que a face inferior dos corpos de prova tivesse o maior contato possível com 

água durante o ensaio, 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 5 mm sem obstruir o contato na face inferior. Os apoios são 

ilustrados na Figura 20 apresentada a seguir. 

 

Figura 20 - Apoios para realização do ensaio de absorção de água por capilaridade 

3.2.4.4.    Análise de imagens das argamassas obtidas por lupa estereoscópica 

As imagens utilizadas para análise de distribuição de fibras e vazios nas 

argamassas e comparação entre elas foram obtidas através de lupa estereoscópica com câmera 

digital com capacidade de ampliação de até 640 vezes. 
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3.2.5.    Avaliação do desempenho das juntas de assentamento de alvenaria 

de vedação confeccionadas com as argamassas em estudo. 

A avaliação das juntas de argamassa foi realizada por meio de prismas 

(paredinhas) confeccionados com blocos cerâmicos assentados com cada uma das argamassas 

em estudo. Foram analisadas a resistência à compressão e a resistência de aderência desses 

prismas. 

3.2.5.1.    Resistência à compressão 

Para mensurar a resistência à compressão, foram utilizadas reproduções de 

alvenaria com assentamento de dois blocos com juntas de 1 cm. Então, após 10 dias da 

confecção, esses prismas tiveram as faces superiores e inferiores capeadas com pasta de 

cimento para regularização do elemento, uma vez que a falta de uniformidade nessas 

superfícies pode gerar pontos de tensão alterando o resultado do ensaio (Figuras 21 e 22). O 

método empregado nesse ensaio foi o mesmo aplicado para blocos de concreto orientado pela 

NBR 8215 (ABNT, 1983) e foi realizado para as idades de 14 e 28 dias, sendo ensaiados 4 

exemplares para cada argamassa de assentamento em cada idade. 

 

Figura 21 - Ilustração de prisma utilizado no ensaio de 

resistência à compressão da alvenaria. 

 

Figura 22 - Realização do ensaio de resistência à 

compressão em prensa. 
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O carregamento desses prismas foi realizado em prensa da marca Solotest, com 

capacidade de carga de 1470 kN e precisão de 0,98 kN. 

3.2.5.2. Resistência de aderência 

A resistência de aderência entre a junta e o bloco foi ensaiada submetendo-se 

prismas de 4 blocos à esforço de cisalhamento (tração na flexão) aplicados na direção normal 

ao conjunto. Já a aplicação de carga foi através do empilhamento de blocos de mesmas 

dimensões aos utilizados na confecção dos prismas até que ocorresse a ruptura na interface 

bloco/argamassa, de acordo com as Figuras 23 e 24. Em seguida era determinada a massa dos 

blocos necessários para ocasionar o rompimento da junta. A realização desse ensaio se deu 

seguindo orientações adaptadas, originalmente sugeridas pela norma ASTM E 518 (ASTM, 

1974)  

 

Figura 23 - Prisma para realização do ensaio de 

resistência de aderência 

 

Figura 24 - Carregamento do prisma S10-2 na 

realização do ensaio de resistência de aderência O 

rompimento se deu para carga de 61,4 kg 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O presente capítulo apresenta os resultados obtidos para cada etapa do programa 

experimental. Também são expostas as discussões pertinentes acerca de cada ensaio visando, 

além da interpretação dos dados exibidos, permitir a avaliação comparativa das argamassas 

quanto ao desempenho das funções a que se propõem.  

4.1.    CARACTERIZAÇÃO DAS ARGAMASSAS NO ESTADO FRESCO 

A Tabela 4 apresenta os resultados dos ensaios de determinação do índice de 

consistência, densidade de massa e retenção de água, e também as relações água/materiais 

secos (a/ms), água/aglomerante (a/agl)  e fibra/materiais secos (f/ms) das quatro argamassas 

em estudo. 

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

Argamassa R A5 A10 S10 

Índice de consistência (mm) 393 300 318 375 

Densidade de massa (g/cm³) 1,89 1,82 1,67 1,71 

Retenção de água (%) 95 85 79 78 

Teor de ar incorporado (%) 1 2 5 5 

Relação a/ms 0,28 0,29 0,41 0,33 

Relação a/agl 1,6 1,7 2,4 1,9 

Relação f/ms (%) 0,0 0,86 1,67 1,70 

4.1.1.    Índice de consistência 

A consistência é um parâmetro que mede a capacidade da mistura em se espalhar, 

desta maneira, pressupõe-se que quanto maior a fluidez maiores serão também os valores de 

consistência. Como discutido no Capítulo 2 deste trabalho, o ensaio de consistência é uma 

forma indireta de se avaliar a trabalhabilidade das argamassas. De acordo com Carasek 
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(2010), por se tratar de um método cuja deformação da argamassa é produzida através de 

vibrações e choques mecânicos, nele são medidas concomitantemente a consistência e a 

plasticidade.  

Então, pelo fato da fluidez ser um fator de influência nesse ensaio, presume-se que 

a quantidade de água adicionada à mistura interfere de forma direta nos resultados obtidos. 

Isto é, ao se comparar misturas cuja variável entre elas é apenas a quantidade de água, espera-

se que a argamassa com maior teor de água apresente os maiores índices de consistência. 

No entanto, para as argamassas em estudo, o teor de fibra inserida soma-se à 

quantidade de água de amassamento como variável no que se refere à composição dos traços, 

lembrando ainda que, para a argamassa S10, há uma pequena redução na quantidade de areia, 

sendo essa igual à massa de polpa seca acrescentada. Assim, observando os dados 

correspondentes à relação entre água e demais materiais, expostos na Tabela 4, nota-se um 

comportamento coerente uma vez entendido que o aumento de materiais secos implica em 

maior consumo de água, pois apresenta maior superfície a ser envolta pela mesma.  

Todavia, ao se comparar tal tendência com os valores obtidos no ensaio de 

determinação do índice de consistência, é percebido um comportamento contrário.  Pois, 

embora o acréscimo de água tenda a elevar a fluidez, a ação das fibras na argamassa se 

sobrepõe a esse efeito. Isso se explica pela presença das fibras conferirem maior coesão à 

mistura. Ademais, esse aumento de coesão ocorre em virtude de um fenômeno de caráter 

físico, sendo ele a estruturação de um “esqueleto” formado pelas fibras na argamassa, 

propiciando à mesma maior resistência à ação da força de espalhamento.  

Logo, pode-se concluir que, embora a presença da fibra implique em maior 

demanda de água para apresentar boa trabalhabilidade, ela é capaz de conferir coesão à 

mistura, reduzindo os valores do índice de consistência. Tal comportamento pode ser bastante 

relevante no que se refere à facilidade em se aplicar a argamassa ao substrato. Este aspecto 

será mais bem discutido na apresentação dos resultados obtidos para aplicação das argamassas 

em obra. 
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4.1.2.    Densidade de massa 

No que se refere às densidades das argamassas, como esperado, também se 

observa uma relação entre esses valores e os teores de fibra. A densidade da argamassa é uma 

característica associada diretamente à massa específica de seus materiais constituintes bem 

como ao teor de ar incorporado na mistura. Assim, é coerente que argamassas compostas por 

materiais mais leves, tenham valores mais baixos de densidade. Da mesma forma, aquelas que 

possuírem teores de ar incorporado mais elevados apresentarão densidades menores.  

A relação descrita acima é percebida nas argamassas analisadas conforme 

ilustrado na Figura 25. A inserção da fibra resulta em argamassas com menores densidades 

por ser um material leve e também por elevar o teor de ar incorporado na mistura. Esse 

comportamento é positivo visto que argamassas mais leves são mais trabalháveis uma vez que 

exigem menor esforço do operário para utilizá-la. Também, uma vantagem do emprego de 

argamassas com menores densidades é que as alvenarias também ficam mais leves, reduzindo 

a carga atuante na estrutura.  

 

 

Figura 25 - Relação entre densidade de massa da argamassa no estado fresco e teor de fibra 

4.1.3.    Retenção de água 

Embora a retenção de água tenha sido maior para argamassa R, sem fibras 

celulósicas, todas as misturas com fibra apresentam valores praticáveis de trabalhabilidade.  
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Apesar da relação entre teor de fibras e retenção de água ser bastante linear, 

conforme apresentado na Figura 26, também se observa a influência da demanda de água 

(água/materiais secos) e a retenção de água (Figura 27). Logo, embora o acréscimo de água 

seja em razão da inserção da fibra, não podemos afirmar seguramente que a diminuição nos 

valores de retenção sejam consequência inerente da presença da fibra. 

Ademais, segundo Nehdi
10

 (apud Silva, 2006), a concentração de partículas finas, 

com maior afinidade com a água, favorece a retenção de água. E, sabe-se que os traços com 

fibras apresentaram menor concentração dessas partículas, pois era produzido maior volume 

de argamassa para as mesmas quantidades de aglomerantes. Isso vale tanto para os traços com 

fibra em adição quanto para o traço em substituição. No primeiro, isso ocorria pelo simples 

acréscimo da fibra e, para o segundo, pelo fato de que a massa específica da fibra é bastante 

inferior à da areia.  

 

Figura 26 - Relação entre retenção de água das 

argamassas e teor de fibra 

 

Figura 27 - Relação entre retenção de água das 

argamassas e consumo de água 

Em levantamento bibliográfico, foi observado que pouco se sabe sobre a 

influência da adição de fibras na capacidade de retenção de água das argamassas e que há 

controvérsias quanto a resultados obtidos para argamassas com fibras de natureza similares. 

Alguns autores também questionam o método de ensaio prescrito pela NBR 13277, que pode 

não ser sensível o suficiente para avaliar a propriedade aqui discutida. 

                                                           
10

 NEHDI, M.; MINDESS, S.; AITCIN, P. Rheology of high-performance concrete: effect of 

ultrafine particles. Cement and concrete research, volume 28, issue 5, 1998. 
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Portanto, em observação aos vários fatores que determinam o potencial de reter 

água das argamassas e, somando-se a esses a falta de estudos que comprovem o efeito das 

fibras nesse comportamento, é incerto afirmar que a diminuição nos valores de retenção se 

deu por ação das fibras. 

4.1.4.    Teor de ar incorporado 

Os dados apresentados na Tabela 4 mostram que a inserção da fibra nas 

argamassas eleva o teor de ar incorporado na mistura, conforme esperado. Esses dados foram 

obtidos pelo método gravimétrico, no qual se compara a diferença das densidades da 

argamassa no estado fresco obtida pelo ensaio e a obtida através de cálculo segundo a 

quantidade de materiais utilizados na mistura. 

Para esses cálculos da densidade são utilizadas as massas específicas dos 

materiais, os quais são apresentados na Tabela 5. Para a massa específica da polpa seca, foi 

utilizado um valor estimado com base em dados encontrados na bibliografia. Não foi possível 

determinar a densidade exata da fibra devido à dificuldades em se determinar o volume. 

Sendo assim, os valores apresentados são válidos apenas para mérito comparativo entre eles, 

já que não representam necessariamente os valores exatos. 

Tabela 5 - Valores de massa específica dos materiais das argamassas empregados no cálculo do teor de ar 

incorporado 

Material Cimento Cal Areia Polpa de kraft 

ME (g/cm³) 1,1 0,6 2,7 0,5 

 

A Figura 28 comprova o aumento do ar incorporado através da análise visual, 

onde se observam bolhas na superfície. 
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Figura 28 - Imagem ampliada da argamassa A10 exibindo as bolhas de ar incorporado na mistura 

4.1.5.    Adesão inicial 

A adesão inicial foi avaliada de forma empírica e visual através do procedimento 

descrito no capítulo anterior. Todas as argamassas apresentaram resistência inicial capaz de 

suportar o peso próprio do conjunto (dois blocos e junta de argamassa) conforme 

demonstrado nas figuras abaixo. Em seguida, os blocos foram separados manualmente e, 

observou-se que apresentaram grande resistência à separação dos blocos. Para todas as 

amostras a maior parte da junta de argamassa manteve-se aderida ao bloco inferior após o 

arrancamento. As Figuras 29 a 32 ilustram o ensaio. 

 

Figura 29 - Adesão inicial da argamassa R 
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Figura 30 - Adesão inicial da argamassa A5 

 

Figura 31 - Adesão inicial da argamassa A10 

 

Figura 32 - Adesão inicial da argamassa S10 
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4.2.    ENSAIOS DA ARGAMASSA NO ESTADO ENDURECIDO 

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos nos ensaios de avaliação da 

resistência mecânica das argamassas, bem como os resultados de variação dimensional linear 

e absorção de água por capilaridade. Também serão expostas as imagens das argamassas 

obtidas em lupa e suas análises quanto à distribuição das fibras e do teor de vazios. 

4.2.1.    Avaliação da resistência mecânica das argamassas 

A Tabela 6, mostrada a seguir, apresenta os resultados obtidos nos ensaios de 

resistência à tração na flexão e de resistência à compressão. 

Tabela 6 - Resultados médios obtidos nos ensaios de resistência mecânica das argamassas 

 Argamassa 

Ensaio 
R A5 A10 S10 

7dias 28dias 7dias 28dias 7dias 28dias 7dias 28dias 

Resistência à compressão 

(MPa) 
1,5 2,4 1,0 2,0 0,5 1,0 0,8 1,4 

Resistência à tração na flexão 

(MPa) 
0,3 0,6 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,5 

 
 

As Figuras 33 e 34 permitem melhor comparação entre esses resultados. 

 

Figura 33 - Valores médios de resistência à 

compressão das argamassas 

 

Figura 34 - Valores médios de resistência à tração na 

flexão das argamassas 
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Como se pode observar nos resultados, houve uma redução na resistência 

mecânica das argamassas que contém fibra. Tal comportamento era esperado em razão de três 

aspectos observados, a saber, baixa resistência mecânica da fibra, maior porosidade da 

argamassa e empobrecimento do traço com fibra. 

Sabendo ser a fibra um material com menor resistência que os demais presentes 

na argamassa, é evidente uma menor resistência mecânica das argamassas com esse material 

em comparação à de referência. Outrossim, as argamassas com fibra, como já elucidado 

anteriormente, requerem maior quantidade de água e apresentam maiores teores de ar 

incorporado. Esses dois últimos fatores resultam em argamassas mais porosas, o que prejudica 

o desempenho mecânico. Por fim, o empobrecimento dos traços com fibra decorrente em 

função de maiores volumes sem acréscimos de aglomerantes, contribui com a queda das 

resistências por se tratar de uma menor concentração de produtos da hidratação do cimento e 

da cal. 

A Figura 35, a seguir, mostra o comportamento exponencial da relação entre 

água/materiais secos e resistência. 

 

Figura 35 - relação entre teores de água e resistência mecânica das argamassas 
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Contudo, a redução da resistência das argamassas com fibra não significa menor 

desempenho quando aplicada na alvenaria. Pois, ao contrário do que se intui, melhores 

resistências da argamassa não expressam o mesmo para alvenaria. Uma redução de 90% de 

resistência do material das juntas resulta em apenas 20% de redução da resistência da parede, 

comprovando um comportamento não linear entre a resistência à compressão de corpos de 

prova de argamassa e a resistência da alvenaria. (VALLE, 2008). 

Ainda, durante os ensaios de resistência à compressão, foi observado um aspecto 

bastante positivo nas argamassas com fibras. Embora a carga de ruptura fosse maior para a 

argamassa R, os seus corpos de prova rompiam de forma abrupta, na maioria das vezes 

rompendo-o ao meio, e também, “esfarelavam”, mostrando um material pulverulento. Já as 

argamassas com fibra, atingiam certa deformação para só então alcançar a carga máxima, e, 

mesmo nesse estágio, não se dividiam. Ao contrário da argamassa de referência, não se 

esfarelavam, mas sim, estufavam na face lateral à que recebeu o carregamento. Esse 

comportamento é ilustrado nas Figuras de 36 a 39 a seguir, onde é possível observar a 

configuração das faces lateral e superior de corpos de prova das quatro argamassas em estudo 

logo após terem sido submetidas à compressão. 

 

Figura 36 - Faces lateral e superior do corpo de prova 

da argamassa R 

 

Figura 37 - Faces lateral e superior de corpo de prova 

da argamassa A5 
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Figura 38 - Faces lateral e superior de corpo de prova 

da argamassa A10 

 

Figura 39 - Faces lateral e superior de corpo de prova 

da argamassa S10 

4.2.2.    Variação dimensional linear 

As medições de variação dimensional linear foram feitas em cinco idades, sendo 

elas 7, 8, 14, 21 e 28 dias de idade dos corpos de prova. Igualmente, nessas mesmas datas 

foram realizadas medições de massa. As Figuras 40 e 41 apresentam essas medições. 

 

Figura 40 - Variação dimensional das argamassas ao longo do tempo 
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Figura 41 - Perda de massa das argamassas ao longo do tempo 

A perda de massa nas primeiras idades ocorre em função da saída de água em 

excesso na argamassa e adsorvida. A retração, também nesse período, está associada, 

principalmente, à saída de água por secagem. Então, pode-se dizer que relações 

água/materiais secos mais elevadas irão resultar em maiores retrações. 

Além disso, a presença de fibras nas argamassas tende a formar um esqueleto que 

minimiza a retração. Essa, quando ocorre, gera um esforço de tração no material que, quando 

maior do que a capacidade de resistência da argamassa, gera fissuras. Então, em virtude da 

estruturação oferecida à argamassa pelas fibras, essas têm sido bastante empregadas na 

tentativa de se combater a fissuração. 

Observando a Figura 36 e comparando o comportamento das argamassas com 

adição de fibra (A5 e A10) com a de referência, podemos notar que o efeito das fibras, 

descrito acima, foi superado pela tendência de retração por razão do excesso de água perdido 

para o meio. Porém, analisando a argamassa S10 em paralelo com a R, nota-se um equilíbrio 

entre a influência no processo de retração exercido pelas fibras e pela água em excesso. Visto 

que os resultados para essas duas argamassas são bastante similares, vale afirmar que a fibra 

foi capaz de anular o efeito negativo da retração pelo excesso de água.  
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Ainda, os valores de perda de massa são maiores para o traço de substituição. Tal 

fato permite afirmar um comportamento muito positivo para a argamassa S10 frente à 

retração, pois foi capaz de apresentar valores iguais de retração em condições mais 

desfavoráveis, visto que a perda de massa reflete a saída de água. 

4.2.3.    Absorção por capilaridade 

A absorção por capilaridade é uma característica física das argamassas que avalia 

a capacidade de sucção do sistema de poros e capilares da argamassa. Assim, como já 

comentado neste trabalho, maiores relações água/materiais secos aumentam a porosidade da 

argamassa, logo, tendem a elevar a absorção. Ademais, a configuração desses poros e a 

capacidade individual de absorção dos materiais constituintes da argamassa também 

interferem nessa propriedade. A Figura 42 apresenta os resultados obtidos nesse ensaio. 

 

Figura 42 - Absorção por capilaridade das argamassas ao longo do tempo 
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4.2.4.    Densidade de massa no estado endurecido 

A Tabela 7 a seguir apresenta os valores de densidade de massa no estado 

endurecido das argamassas aos 28 dias.  

Tabela 7 - Valores de densidade de massa da argamassa no estado endurecido 

 Argamassa R Argamassa A5 Argamassa A10 Argamassa S10 

Densidade 

(g/cm³) 
1,95 1,82 1,59 1,68 

Comparando as densidades no estado endurecido com as argamassas no estado 

fresco, observamos que a argamassa R tornou-se mais densa, conquanto a A5 manteve o 

mesmo valor e as demais reduziram a densidade de massa. 

As densidades de massa no estado endurecido tendem a reduzir até que se 

estabilize a saída de água por secagem. Em seguida, esses valores tendem a elevar-se 

gradualmente em virtude principalmente do processo de carbonatação. Esse processo trata-se 

da reação do dióxido de carbono - CO2, presente na atmosfera, com o hidróxido de cálcio -  

Ca(OH)2 da argamassa advindo da hidratação dos aglomerantes. Essa reação resulta em um 

produto com maior massa e volume dentro da argamassa, o carbonato de cálcio - CaCO3. Esse 

ganho de massa se estabiliza a medida que se interrompe o processo de carbonatação, seja 

pelo esgotamento da seção, que já foi totalmente carbonatada, seja pelas dificuldades de 

difusão do gás carbônico na argamassa causadas pela obstrução dos vazios pelo próprio 

produto da carbonatação. 

4.2.5.    Avaliação das argamassas por imagens de lupa estereoscópica 

Buscando verificar como se deu a distribuição das fibras nas argamassas e 

também o teor de vazios, são expostas as imagens das argamassas ampliadas obtidas com lupa 

estereoscópica nas Figuras de 43 a 46 estando todas na mesma escala de ampliação. 

Comparando as imagens é possível comprovar visualmente que o índice de vazios 

é inferior na argamassa de referência, R, aumentando quando em presença de fibra. A 

distribuição das fibras nas argamassas também pode ser dita uniforme o que é um fator 

bastante positivo. O aspecto de “grampeamento”, que define a formação de um esqueleto nas 

argamassas é perceptível visto que as fibras permeiam tanto os poros quanto a pasta de 
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cimento. Esse fator é relevante, pois, estando presente nos poros, as fibras dificultam a 

propagação de possíveis microfissuras e, estando inserida na pasta de cimento, garante-se a 

adesão da fibra com a matriz. Essa adesão é de fundamental importância para que a fibra 

contribua com a resistência de tração das argamassas bem como com a acomodação de 

deformações, visto que a transferência de cargas entre elas só possível se estiverem bem 

aderidas. (SILVA, 2006) 

 

 

Figura 43 - Argamassa R ampliada 100x 

 

Figura 44 - Argamassa A5 apmpliada 100x 

 

Figura 45 - Argamassa A10 ampliada 100x 

 

Figura 46 - Argamassa S10 ampliada 100x 

10 
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4.3.    AVALIAÇÃO DAS JUNTAS DE ARGAMASSA  

Os resultados obtidos para os ensaios de resistência à compressão e resistência à 

tração na flexão (resistência de aderência) para as paredinhas assentadas com as argamassas 

analisadas, são apresentados na Tabela 7 e na Figura 47 a seguir. 

Tabela 8 – Resultados  médios para os ensaios de caracterização mecânica das juntas de argamassa 

 

Argamassa 

 Características mecânicas R  A5 A10 S10 

Resistência à tração na flexão (MPa) 1,8 1,4 1,6 2,1 

Resistência à compressão (MPa) 0,98 0,68 0,78 0,98 

 A resistência à tração na flexão dos prismas está associada à resistência de 

aderência. Assim, nos prismas com blocos cerâmicos, o rompimento se dá na interface 

bloco/argamassa. Esse comportamento está associado à compatibilidade entre a capacidade do 

bloco de absorver água, da argamassa reter água e da ligação gerada na interface. Enquanto 

que, a resistência à compressão é resultado de um bom comportamento da argamassa quando 

submetida a tensões triaxiais. 

 

 

 

Figura 47 - Resultados médios obtidos nos ensaios de resistência à tração na flexão e compressão dos prismas 
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 Pode-se notar que ocorreu um aumento da resistência à tração na flexão, ou 

seja, da aderência, com a argamassa S10, onde a fibra foi inserida em substituição à areia, em 

massa, quando comparada com a argamassa de referência, que pode ser explicado pela 

presença das fibras na interface. Sabe-se que parte significativa da aderência se dá por meios 

mecânicos através da cristalização dos aglomerantes, carregados pelo fluxo de água, no 

interior dos poros do bloco. Tal fluxo de água, segundo Carasek (1996), é condicionado pela 

relação entre os sistemas de poros do substrato e das argamassas. Sendo que, enquanto os 

diâmetros (raios médios) dos capilares da argamassa forem superiores aos do bloco, o 

movimento de água ocorrerá no sentido da argamassa para o substrato.  

Com base nesse comportamento, pode-se dizer que um fator que possivelmente 

contribuiu para os melhores resultados de aderência da argamassa S10, foi um melhor sistema 

de fluxo gerado entre essa argamassa e o bloco cerâmico em razão da maior presença de ar 

incorporado. Tendo a fibra elevado o teor de ar, o sistema de poros da argamassa manteve-se 

superior ao do substrato, no que se refere ao diâmetro, de forma mais efetiva, aumentando o 

fluxo de água e consequentemente a quantidade de produtos a serem cristalizados no interior 

do bloco, fortalecendo o travamento mecânico entre esses materiais. 

 Quanto ao comportamento dos prismas quando submetidos à compressão, 

todas as amostras foram à ruína pelo rompimento do bloco. Pôde-se observar que as principais 

formas de ruptura foram na parede lateral externa do bloco superior ou na face do bloco 

superior em contato com a argamassa, conforme ilustram as Figuras 48 e 49, e ainda, que esse 

segundo modo de ruptura foi mais frequente nas argamassas S10, com fibras em substituição 

à areia, enquanto que as demais tiveram ruptura predominantemente na face externa do bloco 

superior. 

Para a primeira forma de ruptura, observou-se que essa ocorreu sempre de forma 

brusca, imediatamente após o surgimento da trinca. Enquanto que, para ruptura na base, 

mesmo após ocorrer a trinca no bloco, o prisma reagia a mais um acréscimo de tensão para só 

então romper. Isso ocorreu, pois, o escape do material na ruína, que se encontrava confinado 

pelas faces superior e inferior, só poderia ocorrer lateralmente. Assim, quando o bloco 

trincava na base em contato com a argamassa, essa última, devido a sua resistência à tração e 

boa adesão ao bloco, era capaz de contê-lo. 
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Figura 48 – Trinca lateral no bloco superior 

 
 

Figura 49 – Trinca na face de baixo do bloco superior 

No caso da resistência à compressão dos prismas, novamente a argamassa S10, 

com fibra em substituição à areia, apresentou um resultado muito bom, ou seja, igual quando 

comparado com a argamassa R (de referência). Assim, os resultados obtidos na avaliação dos 

prismas à compressão confirmaram o que anteriormente foi discorrido sobre a relação não 

linear entre resistência da argamassa e resistência da alvenaria. 

4.4.    AVALIAÇÃO DAS ARGAMASSAS EM OBRA 

Por fim, os resultados obtidos na segunda etapa da pesquisa, onde foi feita a 

avaliação das argamassas com as fibras de papel das embalagens de cimento no canteiro de 

obras, também foram positivos. A mistura em betoneira apresentou-se homogênea, com boa 

dispersão das fibras e sem formação de grumos como se observa na Figura 50. 

Quanto ao assentamento, a aplicação da argamassa sobre os blocos demonstrou-se 

menos trabalhosa em função da boa trabalhabilidade conciliada à coesão da mistura. Assim, 

para se garantir uma mesma espessura de argamassa na junta de assentamento, se empregou 

menor quantidade de material (argamassa) e o excesso extravasado após acomodação dos 

blocos foi bastante reduzido, quando se comparou a argamassa com fibra com a argamassa de 

referência. Esse aspecto é justificado pela melhoria no comportamento quanto à consistência, 

conforme discutido na apresentação dos resultados para testes em laboratório.  
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Logo, a adição de fibras na argamassa para assentamento de alvenaria, além de 

facilitar a atividade e reduzir tempo despendido com acabamento e limpeza do material 

extravasado, aumentando a produtividade do serviço de assentamento, também reduz os 

desperdícios de material. Ainda, é importante ressaltar que, como discorrido anteriormente, a 

adição de fibra na argamassa, aumenta o volume de material produzido sem implicar em 

maiores consumos de aglomerante ou agregado, portanto, a adição da fibra reduz o custo da 

argamassa.  

 

Figura 50 - Mistura da argamassa A5 em obra 
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISES COMPLEMENTARES 

 No capítulo presente são discutidas hipóteses sobre o efeito da adição de polpa 

de sacos de cimento na durabilidade e tempo de pega das argamassas. O embasamento para 

tais suposições se constitui da observação das amostras e informações coletadas da 

bibliografia, já que tais aspectos não foram estudados nesta pesquisa por meio de ensaios 

laboratoriais. Aqui também são discorridas questões econômicas e sustentáveis da utilização 

das argamassas com fibras em obra, visando confirmar sua viabilidade também nesses 

âmbitos 

5.1.    DURABILIDADE 

Quando se trata de edificações a durabilidade é um parâmetro de extrema 

importância. As construções são bens de consumo duráveis planejadas para uma vida útil de 

longo prazo, geralmente mais de 50 anos. Assim, no estudo de novos materiais e compostos 

para construção civil, é intrínseca a preocupação com essa propriedade, exigindo uma 

avaliação e mensuração que permita a correta aplicação do material estudado ou seu descarte. 

No caso das matrizes cimentícias reforçadas com fibras, os estudos já realizados 

apontam para diferentes desempenhos de durabilidade que variam de acordo com a 

composição da fibra, sua resistência ao meio em que é aplicada e interação física com a 

matriz. A alcalinidade das matrizes com cimento e/ou cal pode ser um fator de alto grau de 

degradação das fibras. A presença constante de umidade também pode vir a acelerar o 

processo de decomposição das fibras, bem como o ataque por microorganismos como fungos. 

(SAVASTANO, 2000; SILVA, 2002) 

Em pesquisas realizadas nos últimos anos, as fibras de natureza vegetal, em sua 

grande parte, não corresponderam às expectativas, tendo prazos entre 2 e 4 anos de vida útil. 

Tal comportamento ocorreu principalmente pela baixa resistência das fibras ao meio alcalino 

propiciado pela matriz. (SAVASTANO, 2000) 
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No entanto, para as fibras aqui estudadas, acredita-se que a resistência ao meio 

alcalino seja bastante superior em relação às demais fibras já observadas. Como já comentado, 

a celulose não é agredida pela alcalinidade, mas sim a lignina, que é o material cimentante  

das microfibrilas de celulose, constituindo as macrofibras. Segundo Fordos
11

 (apud 

Savastano, 2000), o processo kraft de desfibramento reduz o teor de lignina a cerca de 0,5% 

em massa. Assim, sendo os sacos de cimento confeccionados com papel cuja matéria prima é 

dessa natureza, é válido apostar na durabilidade das argamassas com polpa de sacos de 

cimento. 

Ainda, quanto à presença de água no meio, embora a argamassa mantenha por 

longo prazo a água combinada aos seus materiais, espera-se que essa também não seja 

agressiva às fibras. Um teste realizado com um pedaço do papel de saco de cimento induz a 

essa expectativa. O papel foi submerso em água durante 15 dias e, após esse período, foi seco 

em meio natural. Então, essa amostra foi comparada com um saco novo de cimento e, em 

níveis de análise visual, não apresentou qualquer diferença quanto ao estado físico. As 

amostras são exibidas na Figura 51 a seguir. 

 

Figura 51 - Análise visual de papel kraft submerso em água 

 

                                                           
11

 FORDOS, Z. Natural Fibre Reinforced Cement and Concrete. Glasgow, Blackie, 1988 
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Ainda sobre essa propriedade, Savastano (2000) afirma que o ataque biológico por 

microorganismos não constitui foco de preocupação quanto à durabilidade, pois o pH alcalino 

das matrizes inibe a ação desses agentes. 

5.2.     RETARDO DE PEGA 

Outro aspecto que merece atenção é a interferência química dos elementos 

constituintes das fibras na argamassa. Embora a composição química das fibras não tenha sido 

abordada neste trabalho, algumas questões podem ser levantadas com base em estudos 

anteriormente realizados por outros autores.  

Um comportamento já conhecido é a ação de açúcares nas reações de hidratação 

dos aglomerantes retardando a pega. Algumas classes de aditivos retardadores de pega, tanto 

para argamassas quanto para concretos, atuam por meio de carboidratos formados por 

açúcares.  

Então, tendo em sua composição química cadeias de açúcares, as fibras 

celulósicas podem interferir no tempo de pega das argamassas. Savastano (2000) comenta que 

o grau de influência varia conforme o tamanho das cadeias que compõe as microfibrilas de 

celulose, mas, em geral, as fibras de origem vegetal têm potencial para retardar o início das 

reações de hidratação do cimento e da cal uma vez que os açúcares são rapidamente 

dissolvidos em soluções aquosas.  

Ademais, um indício dessa interferência da polpa de sacos de cimento nas 

argamassas aqui estudadas se deu em análise visual e tátil. Comparando as argamassas, 

observou-se que, para a mesma idade, os corpos de prova da mistura de referência tinham a 

superfície seca e rígida, conquanto a das argamassas com fibras apresentavam-se úmidas e, 

quando pressionadas, sofriam pequenas deformações. 

Ademais, como nesta pesquisa a adição da fibra não se deu em sua forma pura, 

mas sim através da polpa de sacos de cimento de papel kraft, é importante verificar se há 

qualquer outro tipo de interferência nas reações químicas do compósito em razão da presença 

dos demais elementos inseridos na fabricação do papel. 
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5.3.    ASPECTOS ECONÔMICOS 

Até o presente momento foram discutidos os aspectos técnicos referentes ao 

desempenho e comportamento das argamassas com adição de polpa de sacos de cimento. 

Contudo, outra perspectiva acerca da utilização desse compósito que deve ser abordada é a 

econômica. Pois, para que a proposta seja empregada pelos construtores é necessário que, 

além de bom desempenho, ela se mostre viável economicamente.    

Os investimentos necessários para implantação do processo de reaproveitamento 

dos sacos de cimento como adição para argamassas de assentamento compõem-se pela 

aquisição do processador dos sacos para produção das polpas. O processador é constituído por 

um motor ligado a um eixo central ao qual se acopla uma hélice na extremidade oposta 

(Figura 52).  

 

Figura 52 - Equipamento utilizado para processar os sacos de cimento 

Em levantamento feito pelas autoras, constatou-se que a economia gerada pela 

dispensa do transporte, tratamento ou disposição do resíduo é suficiente para ressarcir os 

investimentos num prazo que varia de 15 a 45 dias, dependendo do porte da obra. Embora 

haja o gasto com energia elétrica para o funcionamento do equipamento, em comparação com 

as demais opções de destinação do resíduo, ele é irrisório. 

Além disso, a inserção da fibra provoca um aumento no volume da argamassa 

produzida sem a necessidade de aumentar as quantidades de aglomerantes ou areia. Assim, 

Hélice 

Eixo central 

Motor 
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gera-se uma economia com materiais. A Tabela 8 a seguir apresenta as estimativas de 

economia com materiais em relação à argamassa de referência. A argamassa S10 permite 

maior economia por retirar uma fração de areia que é substituída pela polpa de sacos de 

cimento. 

Tabela 9 - Valores percentuais da economia com materiais através da adição de fibra nas argamassas 

Argamassa A5 Argamassa A10 Argamassa S10 

14% 24% 27% 

Ainda, acrescenta-se a economia gerada com a redução do tempo para elevação de 

alvenaria quando empregadas as argamassas com fibras. Conforme discutido no item 4.4, a 

aplicação dessas argamassas facilita a atividade em função da menor quantidade da mistura 

necessária para aplicar uma mesma espessura de junta. Também, como a fibra impede o 

deslocamento em excesso da argamassa para os lados quando assentado o bloco superior, a 

rebarba é reduzida. Desta maneira, aumenta-se a produtividade na obra e se reduz o 

desperdício.  

5.4.    ASPECTOS SUSTENTÁVEIS 

No que se refere à sustentabilidade, pode-se avaliar um bom desempenho do 

emprego da polpa de papel kraft proveniente de sacos de cimento em argamassas dentro do 

canteiro de obras. Embora não se tenha avaliado quantitativamente a redução do impacto 

ambiental causado por esse resíduo, considerando que a utilização dos sacos de cimento em 

argamassas para assentamento seja capaz de consumir o volume gerado até a fase de elevação 

de alvenaria na obra, é válido dizer que os resultados são significativos e bastante positivos.  

O reaproveitamento das embalagens de cimento dentro do próprio canteiro reduz a 

emissão de poluentes advindas do transporte desse material até as áreas de armazenamento ou 

destino final. Também, por ser viável economicamente, evita que os construtores encaminhem 

o resíduo para aterros e lixões, que são destinações legal e ambientalmente incorretas. 

Portanto, conclui-se que a o reaproveitamento desse resíduo como polpa de fibras 

para argamassas de assentamento também agrega vantagens quanto ao aspecto da 

sustentabilidade, pois, sua prática além de não gerar qualquer impacto no meio ambiente, 

contribui para redução de destinação incorreta desse tipo de resíduo.  
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CAPÍTULO 6 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões acerca do desempenho das 

argamassas com polpa de papel kraft aplicadas em assentamento de alvenarias de blocos 

cerâmicos no que se refere ao desempenho, viabilidade econômica e sustentabilidade. 

Também estão destacadas algumas considerações acerca dos materiais e métodos dos ensaios 

aplicados no programa experimental deste trabalho e, por fim, são feitas algumas sugestões 

para a continuidade desta pesquisa. 

6.1.    CONCLUSÕES 

Dado o exposto nos demais capítulos, pode-se afirmar que o objetivo do trabalho 

foi cumprido de forma satisfatória, tendo sido realizado todo o programa experimental e, por 

meio do mesmo, avaliada a viabilidade do emprego de polpa de sacos de cimento como 

incremento às argamassas de assentamento de alvenaria de blocos cerâmicos como solução 

para esse resíduo da construção civil.  

Através de uma avaliação sistêmica acerca de todos os parâmetros contemplados 

nos ensaios desenvolvidos no trabalho, pode-se considerar a argamassa S10, com 10% de 

polpa de embalagens de cimento em substituição à areia (em massa), apta a ser aplicada em 

alvenarias de vedação de blocos cerâmicos. 

A exigência de desempenho das argamassas com inserção de polpa de papel kraft 

é que fosse, no mínimo, igual à argamassa comum, sem fibras. No que se refere a resistência 

mecânica, a argamassa S10 apresentou resultados cerca de 17% maiores na avaliação da 

resistência de aderência e valores semelhantes para resistência à compressão, em comparação 

com a argamassa de referência. 

Também, a argamassa S10 mostrou melhor desempenho quanto à retração. 

Atualmente, as fibras são inseridas nas argamassas como reforço no combate à fissuração 

causada por retração. Logo, a argamassa com 10% de polpa em substituição, tendo menor 
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retração, mostra-se superior no que diz respeito ao desempenho desejável para combater o 

surgimento de fissuras, principal patologia das alvenarias, aumentando a vida útil das paredes. 

Igualmente, no âmbito econômico a proposta também foi verificada viável. Os 

custos para aplicação da polpa de sacos de cimento se referem basicamente à aquisição do 

equipamento empregado no processamento dos sacos de cimento, que são baixos e, ademais, 

inferiores aos gastos despendidos pelos construtores com a destinação e tratamento desse 

resíduo. 

Também, o emprego da argamassa com fibra gera economia de materiais de 27%. 

Esse aspecto é bastante relevante, pois, além de reduzir custos para os construtores, 

igualmente reduz para os compradores finais das edificações. Sendo assim, a idéia aqui 

apresentada é uma boa prática também para os programas de moradias populares já que 

contribui com a acessibilidade às moradias. 

Por fim, pode-se concluir que a utilização dos sacos de cimento na produção de 

argamassas para assentamento como solução para destinação do resíduo é aplicável e 

extremamente vantajosa em comparação com as demais opções de tratamento. Pois, de fato 

soluciona a problemática dos resíduos, gera economia, não emite poluentes e ainda melhora a 

qualidade da argamassa.  

6.2.    CONSIDERAÇÕES SOBRE OS EXPERIMENTOS 

Como observado durante a realização dos experimentos constituintes deste 

trabalho, alguns cuidados e critérios devem ser observados para que os resultados reflitam o 

efeito da inserção das fibras de papel kraft  nas argamassas. 

No que se refere ao preparo da polpa de sacos de cimento o equipamento utilizado 

como processador define a qualidade dessa polpa. Assim, é interessante que se façam testes 

para adequar a potência do motor e o formato da hélice ao tipo de polpa desejada e, ainda, 

cuidar para que a quantidade de água necessária para promover esse processamento não seja 

em grandes volumes ou então prever uma maneira prática de se retirar o excedente de água. O 

controle da relação entre sacos de cimento e água merece total atenção, pois é possível que a 
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quantidade de água presente apenas na polpa de sacos de cimento seja superior à quantidade 

total de água de amassamento necessária para a argamassa. 

No tocante à mistura, indica-se que seja avaliada previamente qual a melhor 

ordem dos materiais acrescentados para o tipo de misturador empregado (betoneira ou 

argamassadeira). E, após tal definição, padronizar o tempo de mistura para todas as 

argamassas produzidas. Isso se deve ao fato de que a existência de muitas variáveis pode 

implicar em incertezas na análise dos resultados. Como se deseja avaliar a influência do teor 

de fibras nas argamassas de forma comparativa deve-se padronizar as demais características e 

procedimentos. Também, o tempo decorrido entre o preparo da mistura e a realização dos 

ensaios no estado fresco e procedimento de assentamento dos blocos deve ser igual para todas 

as argamassas. 

O tempo de mistura e ordem de acréscimo dos materiais pode interferir no teor de 

ar incorporado e trabalhabilidade da mistura. Assim, a padronização é importante para que a 

comparação dos resultados obtidos para as diferentes argamassas reflitam apenas o efeito da 

fibra. Da mesma maneira, os intervalos entre mistura e realização dos ensaios podem interferir 

nos resultados, principalmente no ensaio de retenção de água.  

Igualmente, o assentamento dos blocos deve ser padronizado e, preferencialmente, 

realizado pelo mesmo operário. Isso porque a tensão de aplicação da argamassa varia 

conforme a pessoa que realiza o serviço e, como já comentando no trabalho, essa tensão 

interfere na aderência entre argamassa e bloco.  

Quanto aos materiais é de fundamental importância que esses sejam selecionados 

e padronizados também. Uma grande variabilidade nos blocos, por exemplo, acaba 

comprometendo os ensaios que avaliam sua interação com a argamassa, como os ensaios de 

resistência dos prismas.  

Ainda, o prumo dos prismas deve ser foco de atenção. É importante que todas as 

amostras tenham alinhamento vertical, pois o desaprumo sugere pontos de tensão que 

interferem nos resultados tanto de resistência à compressão quanto de resistência à tração na 

flexão. 



Avaliação de argamassas com fibras de papel kraft provenientes de embalagens de cimento                            68 

 

 

L. R. Santos; P. E. F. Carvalho 

 

6.3.    SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

A partir da pesquisa realizada sobre a influência da adição de polpas de sacos de 

cimento em argamassas para assentamento sugerem-se os seguintes temas e experimentos 

para o desenvolvimento de trabalhos futuros: 

 Realizar estudos que verifiquem o desempenho de argamassas com fibras de papel 

kraft para assentamento de blocos de concreto e alvenaria estrutural; 

 Aplicar a polpa de sacos de cimento mais fina, melhorando seu processamento visando 

melhorar a trabalhabilidade, com cuidado para não exceder a relação água/materiais 

secos adequada; 

 Avaliar a aplicação de menores teores de fibra nas argamassas, conseguindo com isso 

menores consumos de água, logo menor porosidade do material, e ao mesmo tempo, o 

efeito benéfico da fibra;  

 Realizar ensaios de avaliação química das embalagens de cimento; 

 Realizar estudos mais aprofundados e detalhados que permitam avaliar a influência 

dos demais constituintes presentes nos sacos de cimento nas argamassas, verificando a 

possibilidade e viabilidade de se aplicar um método de produção da polpa que resulte 

apenas em fibras celulósicas; 

 Avaliar a produtividade em obra na elevação de alvenarias com as argamassas com 

fibras. Embora já se tenha observado as facilidades que a argamassa pode propiciar na 

atividade, é interessante que essa vantagem seja mensurada através de medições de 

produtividade em obra e comparada com as mesmas medições para argamassas 

tradicionais.
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