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UTILIZAÇÃO DE MATRIZ COM AREIA RECICLADA PARA PRODUÇÃO DE 

COMPÓSITOS REFORÇADOS COM FIBRA DE SISAL 
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Orientador: Prof.° D.Sc. Paulo Roberto Lopes Lima 

Orientadora: Prof.ª D.Sc. Cintia Maria Ariani Fontes 

Programa de Engenharia Civil e Ambiental 

 

O elevado consumo de recursos não renováveis associado à geração de resíduos sólidos vem 

contribuindo para a busca por materiais sustentáveis que possam ser utilizados na construção civil. 

Os compósitos com fibras vegetais, somado a utilização de agregado reciclado de concreto, 

surgem como uma alternativa para minimizar o impacto ambiental com potencial para o 

desenvolvimento de elementos construtivos com função estrutural ou semiestrutural. Para isso, é 

importante a utilização de uma matriz que permita a distribuição adequada das fibras, evitando o 

enrolamento e a incorporação de vazios durante o processo de mistura e lançamento do material 

no estado fresco. O presente estudo propõe o desenvolvimento de matrizes cimentícias 

autoadensáveis utilizando o agregado reciclado de concreto em substituição a 10% e 20% do 

agregado miúdo natural para a produção de compósitos com 4% e 6% de fibra curta de sisal de 

40 mm. Ensaios de absorção de água, por imersão e capilaridade, retração por secagem e 

resistência mecânica foram realizados na matriz. Os compósitos foram avaliados quanto a 

resistência mecânica e comportamento a flexão. O efeito do agregado reciclado sobre a matriz 

demonstra um aumento da resistência à compressão, manutenção da absortividade e incremento 

na porosidade e retração. Os compósitos com agregado natural ou reciclado apresentaram valores 

de resistência mecânica compatíveis com aqueles relatados na literatura, mas com maior índice 

de reforço. Sob flexão foi obtido um material com múltipla fissuração e ganho de resistência e 

tenacidade após a primeira fissura. 
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USE OF MATRIX WITH RECYCLED SAND FOR PRODUCTION OF 

COMPOSITES REINFORCED WITH SISAL FIBER 
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Department: Civil and Environment Engineering 

 

The high consumption of non-renewable resources associated with the generation of solid waste 

has contributed to the search for sustainable materials that can be used in construction. 

Composites with vegetable fibers, added to the use of recycled concrete aggregate, appear as an 

alternative to minimize the environmental impact with the potential to develop a structural or 

constructive elements with structural or semistructural function. Therefore, it is important to use 

a matrix that allows adequate distribution of fibers, avoiding tangling and void incorporation 

during the mixing process and release of the material in the fresh state. This study proposes the 

development of self compacting cementitious matrices using recycled concrete aggregate to 

replace the 10% and 20% of the kid natural aggregate for the production of composites with 4% 

and 6% of short sisal fiber of 40 mm. Testing of water absorption by immersion and capillary 

action, shrinkage and mechanical strength were conducted in the matrix. The composites were 

evaluated for mechanical strength and bending behavior. The effect of the recycled aggregate on 

the matrix demonstrates an increase in compressive strength, absorptivity maintenance and 

increase in the porosity and shrinkage. The composites with natural or recycled aggregate showed 

similar values of mechanical strength with those reported in the literature but with a higher more 

reinforcement index. Under bending was obtained a material with multiple cracks and increase of 

strength and toughness after the first crack.  

 

Keys word: Sisal fibers; Recycled Sand; Composites  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A evolução e expansão das cidades vêm transformando e degradando o meio ambiente, o 

que coloca em risco a qualidade de vida dos seres humanos e do próprio meio, onde os 

mesmos estão inseridos. Essa transformação vem contribuindo para a geração de uma 

grande quantidade de resíduos que, normalmente, são destinados de forma inadequada, 

em lixões, córregos, dentre outros. Dentre estes resíduos estão os de construção e 

demolição (RCD) oriundos das etapas de construção, reforma, ampliação, demolição e 

reparos de edificações. 

Para minimizar esta situação, em 2002 a resolução CONAMA n° 307 estabeleceu 

diretrizes, critérios e procedimentos acerca da gestão do RCD, classificando-o em quatro 

classes, A, B, C e D, sendo a classe A diretamente ligada ao aproveitamento deste resíduo 

como agregados. Porém, Linhares et al. (2007) com o objetivo de analisar o efeito desta 

resolução, CONAMA n° 307/2002, realizaram um panorama das construtoras em relação 

ao gerenciamento de seus resíduos sólidos. Ênfase foi dada a reciclagem do RCD nos 

canteiros de obra, como forma de inserção dos resíduos passiveis de reciclagem no 

processo produtivo. Os autores verificaram que a resolução ainda não produziu os efeitos 

desejados, pois a questão ambiental, por si só, não funciona como motivadora para a 

implantação do gerenciamento do RCD pelas construtoras, nem para a incorporação de 

novas tecnologias, como reciclagem do RCD no próprio canteiro de obra. 

Posteriormente, com a criação de leis voltadas para a regulamentação do gerenciamento 

dos resíduos sólidos da construção civil, a exemplo da Lei 12305/2010, passou-se a exigir 

que o poder público e as empresas de construção, que são responsáveis por grande parte 

do RCD gerado, elaborem planos e/ou projetos que minimizem a geração e façam uma 

correta destinação final. 

De acordo com o Panorama Nacional de Resíduos Sólidos (2012), a quantidade de 

resíduos de construção e demolição coletados no Brasil foi de 35 milhões toneladas/ano, 

em 2012, sendo a região Nordeste responsável por 6,5 mil toneladas, quantidade esta 

suficiente para a ocorrência de impactos ambientais, como obstrução de vias públicas, 

assoreamento de rios e lagoas e a degradação de áreas de preservação permanente, quando 

estes resíduos não são destinados de acordo com os aspectos legais. 
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Uma possibilidade de uso é através da NBR 15115 (ABNT, 2004) que permite o emprego 

de agregados reciclados na execução de camadas de pavimentação e a NBR 16116 

(ABNT, 2004) permite a sua utilização em pavimentação e preparo de concreto sem 

função estrutural. Outros estudos também foram realizados utilizando agregados de RCD 

em argamassas (MIRANDA, 2000; LIMA, 2005; CORINALDESI e MORICONI, 2009; 

OLIVEIRA, 2012; NENO et al. 2013) e em matrizes de materiais compósitos 

(CARNEIRO, 2010; CARNEIRO, 2011). 

No entanto, sabe-se que essas matrizes cimentícias possuem comportamento mecânico 

frágil sob esforços de tração. Por isso, o uso de fibras vegetais (sisal, coco, juta ou curauá) 

passa a ser uma alternativa, pois confere às matrizes aumento na capacidade de absorção 

de energia, incremento da resistência mecânica do compósito a flexão, além de conforto 

térmico. A utilização desse tipo de fibra, para reforçar matrizes frágeis a base de cimento 

é uma técnica que foi amplamente utilizada na década de 70, na produção de placas para 

elementos de cobertura em países em desenvolvimento (COUTTS, 1988 apud LIMA et 

al. 2013). Porém, na década de 80 teve sua aplicação suspensa pois os elementos 

construtivos produzidos com fibras vegetais começaram a apresentar perda de resistência 

com muito pouco tempo de uso. 

Diante disto, pesquisas vêm sendo desenvolvidas, e os resultados tem apresentado 

melhoria da durabilidade, resistência e ductilidade (TOLEDO FILHO, 1997; TOLEDO 

FILHO et al, 2003; LIMA, 2004; LIMA e TOLEDO FILHO, 2008; SILVA 2009, 

MELHO FILHO 2012). Porém, outros problemas surgem com a inserção de grandes 

volumes de fibra: incorporação de ar durante o processo de mistura, redução da 

trabalhabilidade, restringindo o uso de elevados teores de fibra, sendo assim, o uso de 

matrizes autoadensáveis surge na tentativa de minimizar esses efeitos. 

Ferreira (2012) produziu esse tipo de matriz, com 33% de cimento, 27% de metacaulinita 

e 40% de cinza volante e dimensão máxima característica de 0,84 mm. Tal fato permitiu 

a incorporação de 6% de fibra de sisal. 

Como pode ser visto, no desenvolvimento dos novos compósitos a base de cimento, a 

principal modificação feita na matriz é o uso de adições minerais e de agregados com 

diâmetro reduzido. Dentro desta perspectiva, o uso de agregado reciclado de concreto 

com alto teor de finos, pode vir a proporcionar uma matriz com estrutura de poros mais 

densa. 
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A matriz reciclada aliada ao uso de fibras vegetais na produção de compósitos amplia a 

possibilidade de desenvolvimento de materiais sustentáveis. Esses materiais mostram-se 

como uma mola propulsora na reavaliação da tecnologia empregada no setor da 

construção civil e a constante busca da sustentabilidade nos processos produtivos de uma 

sociedade. 

 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Produção de matriz autoadensável utilizando areia reciclada de concreto com vistas a sua 

aplicação em compósitos reforçados com fibra de sisal. 

 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Avaliar a influência do agregado reciclado de concreto, em percentuais de 10% e 

20%, nas propriedades físicas de absorção de água por imersão, absorção de água 

por capilaridade e retração por secagem. 

 Avaliar a influência do agregado de RC, nas propriedades mecânicas da 

argamassa, (resistência à compressão axial, resistência a tração na flexão, 

resistência a tração por compressão diametral). 

 Investigar a influência da fibra de sisal, nos teores de 4% e 6%, através de ensaio 

físico (retração por secagem) e mecânicos (ensaio de flexão, resistência à 

compressão axial, resistência à tração por compressão diametral) nas argamassas 

produzidas com RCD. 
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1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 

A dissertação é composta por seis capítulos. No capítulo 1 se faz uma introdução ao 

assunto abordado, através da justificativa, relevância e objetivos da pesquisa. 

No capítulo 2 aborda-se uma revisão sobre a caracterização do resíduo de construção e 

demolição, enfatizando a sua composição, características e sua aplicação. 

No capítulo 3, aborda-se uma revisão sobre materiais compósitos, composição e 

morfologia da fibra de sisal, enfatizando a composição, características e aplicação dos 

materiais compósitos. 

O capitulo 4 apresenta o programa experimental, descrevendo os materiais, e as 

propriedades avaliadas nesta pesquisa. 

No capítulo 5 são apresentados, analisados e discutidos os resultados obtidos através dos 

ensaios físicos e mecânicos realizados nas argamassas e compósitos produzidos. 

O capitulo 6 apresenta as conclusões assim como são apontadas as sugestões para 

trabalhos futuros. 

Apresentam-se, ainda, as referências bibliográficas consultadas. 
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2 RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD) 

 

 

Para efeitos da resolução número 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA, 2002), os resíduos da construção civil são definidos como os resíduos 

provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, 

e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, comumente chamados de 

entulhos de obras, caliça ou metralha. 

De acordo com a Abrelpe (2012), os municípios brasileiros coletaram mais de 35 milhões 

de toneladas de RCD em 2012 (ver Figura 2.1), que implicou no aumento de 5,3%, em 

relação ao ano de 2011. Esta situação, também observada em anos anteriores, exige 

atenção especial quanto ao destino final dado aos RCD, visto que a quantidade total desses 

resíduos está cada vez maior, uma vez que os municípios, via de regra, coletam apenas os 

resíduos lançados nos logradouros públicos. 

 

 

Figura 2.1: Total de RCD coletados, Regiões Brasileiras e Brasil. Fonte: Abrelpe, 2012. 

 

Essa geração elevada e a disposição inadequada desses resíduos ocasionam impactos 

ambientais, como obstrução das vias públicas, poluição visual, assoreamento de rios e 

lagoas. A inadequação na forma de dispor os resíduos ocorre principalmente pela falta de 

conscientização da população e pelo custo associado ao transporte de um volume 

significativo do RCD até os aterros apropriados, já que, de acordo com a resolução 
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CONAMA n° 307/2002, os resíduos da construção civil não podem ser dispostos em 

aterros de resíduos domiciliares. 

Uma forma de reduzir a quantidade do RCD disposto de forma inadequada é através do 

seu processamento, beneficiamento e posterior introdução no ciclo produtivo da 

construção civil, na forma de agregado. Deste modo, é possível reduzir as áreas destinadas 

ao descarte, já que, na maioria das grandes cidades não há essa disponibilidade, além de 

reduzir os impactos associados ao RCD e contribuir para uma maior preservação dos 

recursos naturais. 

A reciclagem então consiste no beneficiamento dos resíduos de construção e demolição, 

onde os constituintes do resíduo são separados e beneficiados de acordo com a sua 

aplicação final além de ser uma forma de reduzir o volume de agregado natural extraído 

da natureza, já que segundo a Abrelpe (2012) a atividade de construção está 

correlacionada com a quantidade de areia extraída. 

No mercado de RCD, uma característica vital para a reciclagem no país é o entrosamento 

com as questões ambientais e a abordagem preservacionista que a atividade de reciclagem 

agrega (ABRECON, 2014). De acordo com Miranda (2009), até o ano de 2002, o país 

contava com 16 usinas de reciclagem. Após a publicação da resolução CONAMA n° 

307/2002, o número de usinas aumentou para 47. 

Como o resíduo de construção e demolição é produzido por um setor onde o controle de 

qualidade ainda é recente, o conhecimento da quantidade e da composição do resíduo, 

mostra-se como uma ferramenta no gerenciamento e na reciclagem do RCD. Essas 

características estão diretamente relacionadas com o estágio de desenvolvimento, tipo e 

região da construção, e são parâmetros na caracterização do resíduo de construção e 

demolição. 
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2.1 COMPOSIÇÃO DO RCD 

 

 

O resíduo da construção civil pode ser considerado tão heterogêneo quanto, os resíduos 

sólidos urbanos. Nele são encontrados todos os materiais e componentes utilizados na 

construção civil, como: madeira, tintas, brita, areia, materiais cerâmicos, argamassas, 

concretos, entre outros, sendo que esta composição diversificada varia conforme a região 

e de acordo com as características da construção (ZORDAN, 1997). 

Correia e Lima (2005) e Lima et al. (2007) apud Reis (2009) em estudos realizados na 

cidade de Feira de Santana-BA, coletaram RCD em diversos pontos de descarte e 

classificaram o material conforme composição apresentada na Figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2: Comparação gravimétrica do RCD coletado em pontos e datas diferentes de 

descarte, na região de Feira de Santana-BA. Fonte:  Correia e Lima (2005) e Lima et al. 

(2007). 

 

Os resultados evidenciaram que apesar de serem resíduos da mesma região, foram 

gerados em diferentes obras e coletados em períodos distintos, apresentando portanto, 
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composição diferenciada. Contudo foi possível observar que este resíduo é composto, em 

sua grande maioria, por argamassa, cerâmica e concreto, dados estes, confirmados por 

Lovato (2007), que determinou a composição do RCD em três cidades situadas no Rio 

Grande do Sul: São Leopoldo (coleta 1), Porto Alegre (coleta 2) e Novo Hamburgo (coleta 

3), de acordo com a Figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3: Constituintes do resíduo de construção e demolição. Fonte: Adaptado, Lovato 

(2007). 

 

Verifica-se que o referido autor, para as três cidades, também encontrou maiores 

percentuais para as frações cerâmica, argamassa e concreto. Além disso, o elevado 

percentual de argamassa e cerâmica na coleta 2 em comparação com as outras duas 

coletas, foi mais expressivo. Com isso, pode-se afirmar que este resíduo é formado, em 

grande parte, por materiais mais porosos, que normalmente demandam mais água durante 

o processo de mistura em argamassas e concretos. 

Santiago (2008), utilizou RCD proveniente de uma obra de reforma de um 

estabelecimento comercial de Feira de Santana-BA. Após a separação, foi possível 

observar que o RCD é composto basicamente de argamassa e de material cerâmico, 

composição típica de um resíduo oriundo da demolição de alvenaria (Figura 2.4). 
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Figura 2.4: Composição gravimétrica do RCD. Fonte: Santiago (2008). 

 

Diante disso pode-se dizer que por mais variável que seja a composição do resíduo de 

construção e demolição, a presença considerável de argamassas está associada ao seu 

emprego em todas as fases da construção: alvenaria, acabamento e revestimento. 

Dentro desse contexto há na composição da maioria do resíduo a ocorrência de cerâmica, 

argamassa e concreto. Segundo Leite (2001) tais ocorrências estão muito atreladas ao tipo 

de construção, técnicas e insumos construtivos utilizados no setor da construção civil. 

Por exemplo, Buttler (2007) evidenciou a geração de resíduo de concreto nas fábricas de 

pré-moldados, onde o concreto desperdiçado foi proveniente de elementos rejeitados no 

controle de qualidade, final de linhas de produção, e sobras de concreto ao final de cada 

processo. Outra fonte de geração desse resíduo foi as sobras de concreto nos caminhões 

betoneira, na lavagem dos caminhões e instalações das centrais dosadoras. 

Os resíduos de concreto apesar de representarem uma pequena parcela dos resíduos de 

construção e demolição, no país a sua reciclagem na forma de agregado é uma alternativa 

para aumentar a oferta de materiais que podem ser empregados na produção de 

argamassas, havendo assim uma redução na extração de recursos naturais (GRUBBA, 

2009). Em contrapartida, a heterogeneidade e variabilidade do RCD pode apresentar-se 

como uma dificuldade na utilização destes resíduos em argamassas, no entanto, a 

separação e classificação torna mais fácil a seleção e a determinação das características 
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de cada fração ou conjunto delas, que podem influenciar nas propriedades dos materiais 

produzidos com este tipo de resíduo. 

 

 

2.2 PROPRIEDADES DOS AGREGADOS RECICLADOS 

 

 

Os agregados desempenham papel importante na fabricação de concretos e argamassas 

visto o fato de ocuparem grande parte do volume do mesmo. Assim, tanto os agregados 

naturais como os agregados reciclados passam a ser um fator determinante no controle da 

trabalhabilidade, das propriedades físicas e mecânicas de concretos e argamassas. 

Assim como os agregados naturais, os agregados reciclados necessitam de caracterização 

visto as peculiaridades encontradas neste tipo de material. Este resíduo apresenta, por 

exemplo, elevada porosidade e absorção de água, e massa específica menor, quando 

comparada aos agregados naturais, evidenciando assim a importância do estudo das 

propriedades físicas dos agregados reciclados. 

 

 

2.2.1 Distribuição granulométrica 

 

 

A composição granulométrica dos agregados reciclados deve atender as mesmas 

exigências dos agregados naturais, seguindo as prescrições da NBR 7211 (ABNT, 2009). 

Portanto os mesmos devem ser compactos, duráveis, estáveis e isentos de qualquer 

substância deletéria que comprometam a hidratação e o endurecimento do cimento. Esta 

é uma característica importante, pois interfere na trabalhabilidade, consumo de 

aglomerantes, resistência mecânica, absorção de água, entre outras, de argamassas e 

concretos produzidos com agregados reciclados. 
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A distribuição granulométrica do agregado reciclado varia conforme o processo de 

beneficiamento, ou seja, é uma propriedade dependente do equipamento utilizado, da 

característica e origem do resíduo processado. 

Lima (1999) afirmou que a melhor maneira para o uso de agregados reciclados em 

concreto e argamassas é o peneiramento do material, buscando obter curvas similares às 

das areias e britas naturais. Entretanto, este procedimento pode levar ao aumento de custo 

da reciclagem, a dificuldades técnicas e ao desperdício de parcelas do material reciclado. 

Leite (2001) estudou a composição granulométrica do agregado natural e dos agregados 

reciclados graúdos e miúdos e verificou que o agregado miúdo reciclado apresentou 

módulo de finura (MF) semelhante ao agregado natural, MF igual a 2,65 e MF igual a 

2,64, respectivamente. 

A composição granulométrica dos agregados miúdos natural e reciclado, estudados por 

Lovato (2007) apresentaram semelhanças para estes dois tipos de areia, com a maior parte 

dos materiais retidos nas peneiras de malha #2,4 e #0,3 mm. 

Em relação aos concretos autoadensáveis (CAA), quanto menor o módulo de finura do 

agregado, mais ele torna-se adequado para a produção deste tipo de matriz, Tutikian e 

Dal Molin (2008). Bartos (2000) alertou que areias muito grossas (módulo de finura 

superior a 3) podem levar à segregação, e devem ser evitadas em CAA. 

 

 

2.2.2 Teor de finos 

 

 

Taxas elevadas de material pulverulento podem ocasionar a fissuração de argamassas, 

aumento do fator água-cimento (a/c), diminuição da resistência à compressão e, 

consequentemente, redução da durabilidade. 

No que diz respeito às partículas menores que 75 µm a norma permite a utilização de 7 e 

10% para ARC e ARM na fração grossa e de 15 e 20 % para ARC e ARM na fração fina, 

respectivamente. A NBR 7211 (ABNT, 2009) permite ainda que o limite de material que 

passa na peneira 75µm seja alterado, passando de 3% para 10% (concretos submetidos ao 
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desgaste superficial), e de 5% para 12% (concretos protegidos do desgaste superficial), 

desde que seja possível comprovar através de testes que os grãos acima de 150 µm não 

geram finos que interfiram nas propriedades do concreto. 

Para a utilização em concretos sem função estrutural a NBR 15116 (ABNT, 2004) permite 

o emprego de agregados grossos e finos em substituição parcial ou total aos agregados 

naturais, respeitando os limites que constam na Tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1: Requisitos para os agregados reciclados. Fonte: NBR 15116 (ABNT, 2004). 

Propriedades 

Agregado reciclado de classe A 

ARC¹ ARM² 

Grosso Fino Grosso Fino 

Teor de fragmentos à base de 

cimento e rochas (%) 
≥ 90 - < 90 - 

Absorção de água ≤ 7 ≤ 12 ≤ 12 ≤ 17 

Contaminantes 

– teores 

máximos em 

relação à 

massa dos 

agregados 

reciclados (%) 

Cloretos 1 

Sulfatos 1 

Materiais 

não minerais 
2 

Torrões de 

argila 
2 

Total 3 

Total de material inferior a 75 

µm (%) 
≤ 7 ≤ 15 ≤ 10 ≤ 20 

¹ Agregado de resíduo de concreto; ² Agregado de resíduo mistos 

 

Leite (2001) verificou que o agregado miúdo reciclado apresentou teor de material fino 

passante na peneira # 0,15 mm bastante elevado, cerca de 11,5%. 

Essa quantidade elevada de finos principalmente os inferiores a 75μm, presentes no 

agregado podem trazer consequências no desempenho de argamassas, tais como 

problema de fissuração e diminuição da aderência (MIRANDA e SELMO, 2006). 

Para Silva et al. (2005), além do teor de finos a forma das partículas também contribui 

para uma maior exigência de água nas argamassas. Porém, a presença de finos melhorou 

a resistência mecânica do material, devido aos mesmos ocuparem os espaços vazios entre 

as partículas maiores, melhorando o empacotamento das argamassas. 

Rodrigues (2011) realizou ensaio para a determinação do teor de material pulverulento 

para o agregado graúdo e agregados miúdos natural e reciclado. Os resultados revelaram 
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que tanto o agregado graúdo como o agregado miúdo natural atenderam ao limite 

estabelecido pela NBR 7211 (ABNT, 2009). Já no caso do agregado miúdo reciclado, o 

valor obtido foi de 8,7%, e também satisfez os limites estabelecidos na norma 15116 

(ABNT, 2004). É valido ressaltar que esta norma é específica para o uso de agregados em 

concreto sem função estrutural. Ainda segundo a autora, os agregados reciclados, em 

geral, possuem teor de material pulverulento superior aos agregados naturais, sendo este 

um parâmetro que deve ser rigorosamente controlado. 

Para misturas autoadensáveis a adição de materiais finos melhora diversas propriedades, 

tanto no estado fresco como no estado endurecido. Segundo Tutikian e Dal Molin (2008), 

os finos atuam como ponto de nucleação, fazendo as partículas de cimento reagirem mais 

rapidamente com a água. 

 

 

2.2.3 Absorção de água 

 

 

A absorção de água é a propriedade que mais diferencia os agregados naturais dos 

agregados reciclados, interferindo diretamente na relação água/aglomerante de concretos 

e argamassas, isto porque os agregados reciclados apresentam uma taxa de absorção de 

água maior que os agregados naturais, em virtude da sua elevada porosidade. Por isso, 

quando se utiliza agregados mais porosos, como é o caso dos agregados reciclados, 

cuidados devem ser tomados para minimizar os efeitos da absorção de água (LEITE, 

2001). 

Ulsen (2006) afirmou que a variação dos valores do teor de absorção de água das frações 

com menor diâmetro é superior aos grãos de maior diâmetro, chegando a variar cerca de 

10% para a fração graúda e de 3,6 a 18,3%, em média, para a fração miúda. Ou seja, os 

valores de absorção de água aumentaram para frações granulométricas mais finas, sendo 

sistematicamente maiores para a fração miúda do que para a fração graúda. Este 

comportamento foi também obtido por Brito (2005) apud Gonçalves (2005), que atribuiu 

tal fato ao aumento da área específica dos grãos da fração miúda. 
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Devido a elevada presença de finos Leite (2001), desenvolveu um método para determinar 

a absorção de água dos agregados reciclados. Reis (2009), utilizando o método proposto 

por Leite (2001), verificou que o agregado miúdo apresentou alta taxa de absorção de 

água, 18,8%. Este valor foi maior que o limite estabelecido pela norma de agregados 

reciclados de RCD, a NBR 15116 (ABNT, 2004), que estabelece para agregado miúdo 

reciclado de concreto uma absorção de água ≤ 12% e para agregado reciclado misto uma 

absorção de água ≤ 17%. 

Nos estudos realizados por Lovato (2007), a taxa de absorção de água foi compensada 

através da pré-umidificação dos agregados reciclados 15 minutos antes da concretagem. 

Para obter as curvas de absorção de água o autor utilizou-se do método de ensaio de 

absorção de agregados reciclados proposto por Leite (2001). Os agregados foram então 

pré-molhados de acordo com as curvas obtidas durante a caracterização dos materiais. 

Esse método de compensação de água também foi utilizado por González-Fonteboa et al. 

(2011). O procedimento utilizado para pré-umedecer os agregados foi realizado 

imediatamente antes da mistura. Os agregados graúdos foram imersos em água durante 

10 minutos, e depois ficaram escorrendo por mais 10 minutos. O período de 10 minutos 

foi fixado através de testes preliminares para atingir a saturação de 70% do agregado 

reciclado. 

Outro método de compensação de água foi utilizado por Mas et al. (2012). Nessa pesquisa 

a absorção de água do agregado reciclado foi compensada pela adição de água no próprio 

misturador. Para determinar a quantidade de água a ser considerada para a compensação 

do processo de mistura foi decidido usar a absorção referente a 2h como referência, e esse 

tempo de duas horas correspondeu a cerca de 80% da absorção total do agregado no 

estudo. 
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2.2.4 Massa específica 

 

 

O agregado reciclado apresenta valores de massa específica menores que os agregados 

naturais. Tal fato pode ser atribuído a argamassa aderida nas partículas, devido a sua alta 

porosidade, resultando numa maior absorção de água (EVANGELISTA E BRITO, 2010). 

Lovato (2007) determinou a massa específica dos agregados miúdos natural e reciclado, 

sendo este proveniente de três coletas distintas. Os valores foram de 2,62 kg/dm³ para o 

agregado miúdo natural, e de 2,40 kg/dm³, 2,40 kg/dm³ e 2,44 kg/dm³, para a coleta 1, 

coleta 2 e coleta 3, respectivamente. Essa redução na massa específica dos agregados 

reciclados também foi encontrada por Leite (2001). 

Santiago (2008), determinou a massa específica do agregado graúdo reciclado, obtendo o 

valor de 2,27 kg/dm³, enquanto o agregado graúdo natural apresentou massa específica 

de 2,69 kg/dm³. Estas reduções obedeceram ao comportamento apontado pela literatura. 

Em consequência da variabilidade nas propriedades dos agregados reciclados, as 

propriedades das argamassas produzidas com este tipo de agregado tendem a apresentar 

variações. O estudo das relações existentes, entre as propriedades dos agregados 

reciclados, e as propriedades dos materiais produzidos com estes agregados, é a base para 

aplicar de forma adequada. 

 

 

2.3 UTILIZAÇÃO DOS AGREGADOS RECICLADOS EM ARGAMASSAS 

 

 

2.3.1 Consistência 

 

 

Carasek (2007), definiu consistência como a maior ou menor facilidade da argamassa se 

deformar sob ação de cargas. 
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A consistência é um dos parâmetros utilizados para definir a trabalhabilidade de 

argamassa e concretos. Este parâmetro pode ser influenciado pela quantidade de água 

presente na mistura, pelo tipo de agregado como também pela forma e textura dos grãos. 

Em argamassas produzidas com agregados reciclados, há uma tendência no aumento da 

quantidade de água necessária para manter a mesma consistência das argamassas 

produzidas com agregado natural. A redução na consistência das argamassas recicladas 

está associada a elevada taxa de absorção de água do agregado reciclado, sendo este 

comportamento evidenciado por vários autores. 

Lima (2005), em seu estudo observou que o aumento do teor de substituição do agregado 

natural por agregado reciclado em argamassas de revestimento, aumentou também a 

demanda de água para se chegar a consistência padrão determinada segundo a NBR 13276 

(ABNT, 2005). 

Foram estudados por Miranda (2000), os agregados reciclados de argamassa, cerâmica e 

concreto na produção de argamassa de revestimento. As misturas foram classificadas 

como T2 (55% de cerâmica e 45% de argamassa), T4 (100% de argamassa), e T6 (45% 

de argamassa e 55% de bloco de concreto). O autor identificou que a natureza do entulho 

influencia o consumo de água das argamassas, fazendo-se necessário corrigir a relação 

a/c, principalmente em função da presença do agregado cerâmico. 

A maior demanda de água para as argamassas com agregado reciclado pode ser 

evidenciada no estudo realizado por Oliveira (2012). A autora produziu argamassas de 

revestimento com a incorporação de agregado reciclado, sendo que a substituição do 

agregado natural pelo agregado reciclado foi de 25%, 50% e 75%, e a consistência das 

argamassas foi fixada em 295 ± 10 mm. Os resultados estão descritos na Tabela 2.2. 
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Tabela 2.2: Resultados do ensaio de consistência obtidos por Oliveira (2012). 

Argamassa a/c Consistência (mm) 

A0 1,12 295 

A25 1,22 295 

A50 1,36 295 

A75 1,47 300 

 

A autora atribuiu a perda de trabalhabilidade, principalmente pela influência da alta 

absorção do agregado reciclado, demandando uma maior quantidade de água para que a 

consistência pré determinada fosse alcançada. 

Neno et al. (2013), avaliaram o desempenho de argamassas com agregado reciclado de 

concreto, mantendo-se constante o traço (1:4), e as distribuições granulométricas do 

agregado natural e do agregado reciclado. O agregado natural foi substituído pelo 

agregado reciclado na proporção de 20%, 50% e 100% e a consistência da argamassa foi 

fixada em 175 ± 10 mm. Este critério foi usado para definir a quantidade de água das 

misturas. Os resultados apresentados na Tabela 2.3 evidenciam que a presença do 

agregado reciclado de concreto aumentou a quantidade de água na mistura, mas não 

evidenciou uma tendência clara para este comportamento. 

 

Tabela 2.3: Resultados obtidos no ensaio de consistência. Neno et al. (2013). 

Argamassas 
Quantidade de água 

(ml/dm³) 
Consistência (mm) 

A0 313,3 176 

A20 340,0 170 

A50 336,7 178 

A100 330,0 170 

 

Diante das pesquisas apresentadas, pode-se afirmar que a substituição de agregado natural 

por agregado reciclado reduz a consistência das argamassas devido principalmente à sua 

elevada capacidade de absorção de água. No entanto, o tipo de agregado reciclado 

utilizado, (agregado reciclado de cerâmica, argamassa ou concreto) e as condições que 
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são aplicados nas argamassas, definem a quantidade de água necessária para manter a 

trabalhabilidade das argamassas. 

 

 

2.3.2  Absorção de água por imersão 

 

 

O aumento nas taxas de absorção de água observado nas argamassas produzidas com 

agregado reciclado é atribuído, principalmente, a elevada porosidade dos agregados 

reciclados que somada a porosidade da matriz contribuem para o aumento da porosidade 

total das argamassas. 

Oliveira (2012), estudou a absorção de água por imersão em argamassas contendo 25%, 

50% e 75%, e observou um aumento de 7%, 22% e 28%, respectivamente, nesta 

propriedade quando comparada a absorção de água da argamassa de referência. Este fato 

foi atribuído a porosidade do agregado reciclado. 

Esse aumento na taxa de absorção de água em argamassas produzidas com agregado 

reciclado, também foi evidenciado por Lima e Leite (2012), onde os autores encontraram 

uma taxa de acréscimo na absorção de água de 47,11%, em argamassa produzida com 

50% de substituição do agregado natural por agregado reciclado. Esse comportamento 

também foi atribuído a porosidade dos agregados reciclados, que foi composto por 

materiais porosos como telhas, tijolos e argamassa. 

 

 

2.3.3 Índice de vazios 

 

 

O aumento no índice de vazios, percebido nas argamassas produzidas com agregado 

reciclado, está diretamente ligado a porosidade dos agregados reciclados, pois estes 

resíduos são constituídos em sua grande parte de materiais mais porosos. 
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No estudo realizado por Oliveira (2012), quanto maior o teor de agregado reciclado na 

argamassa, maior foi o seu índice de vazios. A argamassa com o teor de 25% de agregado 

reciclado apresentou aumento de 2% deste parâmetro. As argamassas com teores de 50% 

e 75% de agregado reciclado o aumento foi de 11% e 14% respectivamente, sendo todos 

esses resultados em comparação com a argamassa de referência. 

O mesmo comportamento foi obtido por e Leite (2012). Os autores observaram um 

aumento significativo na porosidade da argamassa reciclada, ou seja, a argamassa com 

50% de incorporação de agregado reciclado apresentou uma porosidade de 27,8%, 

enquanto a argamassa de referência apresentou porosidade de 20,3%. 

A quantidade de água que um determinado material absorve está associada ao índice de 

vazios presentes em sua microestrutura. A forma dos grãos também tem influência 

significativa no índice de vazios das argamassas. As argamassas produzidas com areias 

de britagem apresentam maiores índices de vazios (ARNOLD, 2011). 

 

 

2.3.4 Absorção de agua por capilaridade 

 

 

Em alguns casos, as argamassas produzidas com agregados reciclados apresentam uma 

maior absorção de água por capilaridade. Esse fato pode estar relacionado ao aumento 

dos poros do conjunto (matriz + agregado). Nos casos em que a absorção de água por 

capilaridade é diminuída, pode estar ligado ao efeito fíler das partículas finas que 

preenchem os vazios da mistura. 

Oliveira (2012), observou aos 10 minutos de ensaio, que para o teor de 25% de agregado 

reciclado a absorção de água por capilaridade houve um acréscimo de 22%. Para a 

argamassa com 50% de agregado reciclado houve um acréscimo de 29% e para a o teor 

de 75% de agregado, o acréscimo foi de 69%, em relação a argamassa de referência. Para 

o tempo de 90 minutos as argamassas apresentaram acréscimos de 12%, 15% e 48%, 

respectivamente, em relação a absorção de água da argamassa de referência. O mesmo 

comportamento foi encontrado por Malta et al. (2013), ou seja, um aumento da absorção 

de água por capilaridade com o aumento do teor de substituição. 
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Em contrapartida, Braga et al. (2012), estudaram a absorção de água por capilaridade em 

argamassas com 5%, 10% e 15% de agregado reciclado de concreto, e observaram uma 

redução de 29%, 40% e 44%, para os teores de substituição respectivamente. Os autores 

afirmaram que, quando parte da areia é substituída por partículas finas, estas irão 

preencher alguns espaços vazios, dificultando o fluxo de água capilar. 

A presença de resíduos de concreto em argamassa, no que diz respeito a absorção de água 

por capilaridade tem um efeito positivo, uma vez que a taxa de absorção de água diminuiu 

em até 25% para a substituição total, em comparação com a argamassa de referência 

(NENO et al. 2013). 

O refinamento da estrutura de poros das argamassas produzidas com agregados reciclados 

finos, contribui na forma como o fluxo de água percola na mistura. Consequentemente a 

velocidade com que a água penetra nesses materiais é reduzida. 

 

 

2.3.5 Retração por secagem 

 

 

A retração por secagem é intimamente influenciada pelo tempo e ocorre pela perda de 

água dos materiais, em condições de temperatura e umidade constantes. As argamassas 

produzidas com agregado reciclado, tendem a apresentar uma maior retração por 

secagem, devido principalmente a estrutura porosa do agregado reciclado que absorve 

mais água, deixando-a mais suscetível a saída durante o processo de secagem. 

Braga el al. (2012), estudaram a retração em argamassa contendo 15% de agregado 

reciclado de concreto. Os resultados mostraram que houve um aumento significativo na 

retração por secagem da argamassa, sendo esse aumento da ordem de 44%, em 

comparação com a argamassa sem agregado reciclado. Esse comportamento também foi 

encontrado por Oliveira (2012), Lima e Leite (2012), e Neno et al. (2013) na retração por 

secagem em argamassas com a incorporação de agregado reciclado. A mesma tendência 

foi observada quando a análise foi a perda de massa, ou seja, quanto maior o teor de 

agregado reciclado na mistura, maior a perda de massa ao longo do período de ensaio. 
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2.3.6 Resistência à compressão 

 

 

Por ser uma das propriedades mais avaliadas e utilizadas como parâmetro mecânico de 

argamassas e concretos com agregado reciclado, a resistência à compressão pode ser 

influenciada pelo tipo de agregado utilizado. 

Corinaldesi e Moriconi (2009), estudaram o comportamento mecânico, através do ensaio 

de tração na flexão, de argamassas contendo três diferentes tipos de agregado reciclado 

(agregado reciclado de concreto, agregado reciclado de tijolo e agregado reciclado de uma 

usina de reciclagem), com 100% de incorporação. Segundo os autores, apenas a 

argamassa feita com o agregado reciclado de concreto alcançou, após 28 dias, resistência 

superior a 20 MPa. 

Oliveira (2012), estudou a resistência à compressão uniaxial em argamassas e identificou 

que tal propriedade foi maior para as argamassas com agregados reciclados do que para 

a argamassa com agregado natural. Quanto maior o teor de substituição de agregado 

reciclado maior foi a resistência à compressão, chegando a ser 27% maior que a da 

argamassa de referência para 75% de agregado reciclado. Estes resultados atestam os 

obtidos por Neno et al. (2013), pois estes autores obtiveram um incremento de 36%, 31% 

e 88% na resistência à compressão das argamassas com substituição de agregado natural 

por agregado reciclado, na proporção de 20%, 50% e 100%. 

Em contrapartida, Lima e Leite (2012) observaram uma redução de 8,1%, na resistência 

à compressão, aos 28 dias, em argamassas com substituição de 50% de agregado natural 

por agregado reciclado. 

Nos estudos de Malta et al. (2013), os autores evidenciaram que a resistência à 

compressão das argamassas com 25% e 50% de agregados reciclados e para relações a/c 

de 0,4, 0,5 e 0,6, diminuíram a medida que a relação a/c aumentou, para os dois teores de 

substituição. 
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2.3.7 Resistência a tração na flexão 

 

 

A resistência à tração das argamassas tende a diminuir devido à baixa resistência do 

agregado reciclado, que, por ser poroso, torna-se mais frágil quando comparado ao 

agregado natural. 

Neno et al. (2013), determinaram a resistência a tração na flexão de argamassas onde o 

agregado natural foi substituído pelo agregado reciclado na proporção de 20%, 50% e 

100%. Os autores obtiveram um acréscimo de 36% para a argamassa com 20% de 

substituição. Para a argamassa com 50% de substituição houve um acréscimo de 19,85% 

e para a argamassa com 100% de agregado reciclado o acréscimo foi de 58%, sendo todos 

os resultados em comparação com a argamassa de referência. Esse comportamento foi 

atribuído a uma melhor aderência do agregado reciclado com a pasta de cimento. Além 

disso, esse resíduo pode conter cimento não hidratado, que reage quando entra em contato 

com a água. 

Braga et al. (2012), constataram uma melhoria da resistência das argamassas. O 

incremento desta propriedade foi de 23%, 56% e 99%, respectivamente para as 

substituições de 5%, 10% e 15% de agregado reciclado, em comparação com a argamassa 

de referência. 

O melhor comportamento observado na resistência a tração das argamassas produzidas 

com agregados reciclados, pode estar associado a presença de produtos de hidratação do 

cimento, nos poros dos agregados, melhorando a ligação entre a matriz e o agregado. 

No entanto Oliveira (2012), estudou a resistência a tração na flexão das argamassas e 

identificou que não houve diferença entre as argamassas com teores de 25% e 50% de 

agregado reciclado, em relação a argamassa de referência. Porém, a argamassa com 75% 

de agregado reciclado proporcionou um aumento na resistência a tração na flexão de 66% 

em relação a argamassa de referência. 

Sendo a reciclagem uma forma de reinserir o RCD no processo produtivo da construção 

civil, e a fibra de sisal uma fonte renovável e de baixo custo, a combinação de dois 

materiais distintos (agregado reciclado de concreto e a fibra de sisal), possibilita a 

produção de um compósito que apresente melhores propriedades, quando comparados às 
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propriedades do material produzido com cada um dos materiais. Essa combinação 

constituí uma fonte de matéria prima para a produção de novos materiais. 
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3 MATERIAIS COMPÓSITOS 

 

 

3.1 FIBRA DE SISAL 

 

 

As fibras vegetais são frequentemente usadas como reforço em compósitos cimentícios, 

devido à grande disponibilidade e o custo reduzido para a sua obtenção. Dentre as mais 

utilizadas estão a fibra de coco (TOLEDO FILHO, 1997; SAVASTANO JR., 2000; 

PASSOS, 2005; CARNEIRO, 2010, SILVA et al, 2012), a fibra de curauá (SPINACÉ et 

al, 2009; LIMA et al, 2011), a fibra de sisal (TOLEDO FILHO, 1997; SAVASTANO JR., 

2000; LIMA, 2004; FERREIRA, 2012; MELO FILHO, 2012), e a fibra de piaçava 

(SILVA et al, 2013; SOUZA, 2012; SANTOS et al, 2014). 

O sisal é uma cadeia produtiva importante, principalmente, na região Nordeste do Brasil, 

onde é o principal produto agroindustrial do semiárido brasileiro. Em 2012 a produção 

brasileira de sisal foi entre 80 e 90 mil toneladas, sendo que a Bahia produziu 95,8% deste 

total (CONAB, 2012). 

Apesar da elevada capacidade da produção de sisal no Nordeste brasileiro, somente 4% 

da planta é utilizada para fins comerciais. Esse aproveitamento precário, gera um passivo 

ambiental, já que, uma parte destes resíduos são utilizados como ração animal e a outra 

parte é descartada. De acordo com Agopyan et al. (2005), para cada tonelada de fibra de 

sisal utilizada comercialmente, três toneladas de fibras residuais são descartadas no meio 

ambiente. 

A fibra de sisal é uma fibra extraída a partir das folhas da planta de sisal (Agave sisalana) 

(ver Figura 3.1). Embora seja nativa do México, o sisal é amplamente cultivado em países 

tropicais, encontrando no Nordeste brasileiro, as condições adequadas para seu 

desenvolvimento. 

Quanto a sua morfologia, o comprimento da fibra de sisal é variável entre 1,0 e 1,5 m e o 

diâmetro em torno de 0,1 - 0,3 mm, sendo cada fibra é um conjunto de microfibras ocas 

(LI et al, 2000). 
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Figura 3.1: Sisal (Agave Sisalana). Fonte: Santos (2013). 

 

Quanto a sua constituição, as fibras de sisal são formadas basicamente de hemicelulose, 

lignina e celulose. A hemicelulose e a lignina são compostos amorfos enquanto a celulose 

apresenta uma estrutura cristalina. 

Segundo a literatura a variação da resistência à tração e o módulo de elasticidade estão 

relacionados diretamente com a quantidade de celulose presente nas fibras uma vez que 

a celulose é o único componente presente na fibra que se cristaliza (MARTIN et al, 2009). 

Na Tabela 3.1 são apresentados os valores de resistência a tração direta e módulo de 

elasticidade das fibras de sisal utilizadas em algumas pesquisas. 

 

Tabela 3.1: Valores de resistência a tração e módulo de elasticidade da fibra de sisal 

encontrados por alguns autores. 

Autor Tensão (MPa) Módulo de elasticidade (GPa) 

Ferreira (2012) 447 19 

Santos (2013) 363 20 

Silva (2009) 320 18 

Savastano Jr. (2000) 378 15 

Toledo Filho (1997) 577 19 
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A variabilidade desses resultados pode estar associada a quantidade de hemicelulose, 

lignina e celulose presente na fibra, pois estes componentes variam de acordo com a idade 

da planta e parte da folha onde é retida a fibra. 

Rowell et al. (2000) demonstraram que a composição química de fibras lignocelulósicas 

influencia as suas propriedades mecânicas e a sua estrutura física, já que o conteúdo de 

lignina e hemicelulose presente em fibras como a de sisal, tem efeito sobre a resistência 

à tração destas fibras. Tais efeitos ainda podem estar ligados com a organização das 

microfibrilas e da parede celular. Na Figura 3.2 é mostrada a estrutura da fibra de sisal. 

 

 

Figura 3.2: Estrutura da fibra de sisal. Fonte: Ferreira (2012). 

 

Um fato interessante sobre essa estrutura é a possibilidade de modificação através do 

processo de hornificação. Este processo promove uma reorganização na estrutura da fibra 

vegetal e a hemicelulose passa a estar fortemente ligada a celulose (SALMÈN et al 2012). 

Ou seja, os ciclos de molhagem e secagem provocam um colapso na fibra reduzindo seu 

diâmetro, e consequentemente, sua capacidade de absorção de água. Essa característica 

adquirida pela fibra após a hornificação melhora a adesão fibra-matriz permitindo a 

produção de compósitos com melhor comportamento mecânico quando comparados aos 

compósitos produzidos com fibras não hornificadas. 
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3.2 COMPÓSITOS CIMENTÍCIOS REFORÇADOS COM FIBRAS VEGETAIS 

 

 

Os materiais compósitos não têm uma definição universalmente aceita. De um modo 

geral, um material diz-se compósito quando é constituído por dois ou mais constituintes 

(fases) diferentes (VENTURA, 2009). A utilização de fibras vegetais em matrizes 

cimentícias é um exemplo deste tipo de material. 

A adição de fibras vegetais em matrizes cimentícias tem o objetivo de melhorar seu 

comportamento mecânico, o qual é frágil sob esforços de tração, e contribuir para 

prolongar a sua vida útil. O uso de fibras aumenta a capacidade de absorção de energia 

da matriz (LIMA et al, 2013) e pode incrementar a resistência mecânica do compósito à 

flexão (BENTUR; MINDESS 1990). Com isso, as fibras vegetais podem ser utilizadas 

na produção de elementos construtivos, como telhas de fibrocimento (CARNEIRO, 2010; 

SAVASTANO JR., 2000). 

Contudo, de acordo com Savastano Jr. (2000), o emprego de compósitos reforçados com 

fibras vegetais em escala industrial é restrito pelo fato da necessidade de adaptação dos 

processos produtivos. Isso porque, a introdução de fibras vegetais, que são hidrofílicas, 

causa uma redução da água da mistura o que prejudica a sua trabalhabilidade e moldagem. 

Outro fator que influencia as propriedades dos compósitos, é a incorporação de ar durante 

o processo de mistura das fibras na matriz cimentícia, reduzindo a trabalhabilidade e 

restringindo o uso de elevados teores de fibra. 

O uso de matriz autoadensável na produção de compósitos com elevado teor de fibra, 

melhora seu desempenho no estado fresco, pois permite uma dispersão mais uniforme das 

fibras, o que é fundamental para uma utilização estrutural ou semiestrutural mais ampla 

de argamassas reforçadas com fibras. A melhor dispersão das fibras reflete em melhorias 

nas propriedades mecânicas dos compósitos. 

Além da utilização de adições minerais e de agregado com diâmetro reduzido, na 

produção de uma matriz autoadensável para compósitos, o uso de superplastificante (SP) 

e de agente modificador de viscosidade (VMA) é necessário para evitar a ocorrência de 

exsudação e segregação dos materiais. 
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Melo Filho (2012) incorporou 2, 4 e 6% de fibras curtas de sisal de 25 e 50 mm em 

matrizes à base de cimento. Sua matriz autoadensável, composta de agregados com 

dimensão máxima de 1,18 mm, permitiu que compósitos reforçados com frações 

volumétricas de fibras de sisal de 6% e comprimento de 25 mm fossem moldados com 

adequado comportamento reológico. O autor desenvolveu uma matriz composta por 50% 

de cimento Portland, 30% de metacaulinita e 20% de tijolo cerâmico moído como 

material cimentício. Ciclos de molhagem e secagem foram efetuados e foi observado que 

100 ciclos não afetaram a resistência à flexão e a tenacidade do compósito. 

Ferreira (2012) avaliou a consistência de compósitos produzidos com fibras de sisal de 

comprimento 25 mm, e incorporação de 2%, 4% e 6%. Em sua matriz autoadensável o 

diâmetro máximo do agregado foi de 0,84 mm em uma matriz composta por 33% de 

cimento, 27% de metacaulinita e 40% de cinza volante. Os compósitos estudados 

apresentaram índice de consistência (espalhamento) de 312,0 mm, 290,1 mm e 228,2 mm, 

respectivamente, para os teores citados. Como resultado, a resistência à compressão 

diminuiu com o aumento do teor de fibra de sisal, mas com intensidade menor do que a 

observada por Lima (2004), o que indicou uma melhor homogeneidade das misturas 

quando uma matriz autoadensável foi utilizada. 

Ferrara et al. (2007), enfatizou em seu estudo, que a adição de fibras em concreto 

autoadensável apresenta vantagem no estado fresco, pois consegue uma dispersão mais 

uniforme das fibras, o que é fundamental para uma utilização estrutural desse tipo de 

compósito. A compacidade da matriz autoadensável, devido à maior quantidade de 

partículas finas e extrafinas, pode melhorar as propriedades da zona de interface e, 

consequentemente, também a aderência fibra-matriz, levando a um aumento da 

resistência pós-pico e a capacidade de absorção de energia. 

As melhorias encontradas no desenvolvimento desse tipo de compósito, com o uso de 

fibras curtas representa mais um avanço no mundo científico. A maior tenacidade, 

resistência a flexão e a múltipla fissuração são propriedades desse tipo de material, no 

entanto, a ampliação dos estudos é necessária para evidenciar e demonstrar ainda mais a 

viabilidade e vantagens deste compósito. 
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3.3 PROPRIEDADES DOS COMPÓSITOS REFORÇADOS COM FIBRAS 

VEGETAIS 

 

 

3.3.1 Trabalhabilidade 

 

 

Em compósitos produzidos com fibras vegetais a redução da trabalhabilidade ocorre em 

virtude da elevada capacidade de absorção de água das fibras. A trabalhabilidade dos 

compósitos também pode ser influenciada pelo tipo de fibra e pelo comprimento 

utilizado. 

Savastano Jr. (2000) avaliou o índice de consistência de argamassas de traço 1: 1,5 

(cimento: areia) reforçadas com resíduos vegetais na proporção de 2%. O fator 

água/cimento foi de 0,4 para a referência e de 0,5 para a argamassa com resíduo, 

necessária para garantir a homogeneidade dos compósitos durante a mistura. A inclusão 

de fibras provocou perda da trabalhabilidade verificada pela redução do índice de 

consistência, mesmo com o aumento da relação a/c que não foi suficiente para compensar 

a absorção. 

A redução dos índices de consistência também foi observada por Lima (2004) em 

compósitos reforçados com fibras vegetais. O autor incorporou 1, 2 e 3%, de fibra de sisal 

com comprimento de 25 mm e verificou redução do índice de consistências das misturas 

em 9,5%, 13,2% e 36,3%, respectivamente. 

Carneiro (2010) incorporou em sua matriz 1%, 2% e 3% de fibras de coco com 

comprimento entre 0,3 a 1,3 cm. O índice de consistência das argamassas, contendo 1%, 

2% e 3% de fibras de coco foi 77,3 mm, 75,3 mm e 57,2 mm, respectivamente. A redução 

da consistência com o aumento do teor de fibra nas misturas é o reflexo da absorção de 

água pelas fibras. 
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3.3.2 Absorção de água por imersão 

 

 

Por sua natureza higroscópica, a presença das fibras vegetais em compósitos implica no 

aumento das taxas de absorção de água, como foi observada por Carneiro (2010) que 

determinou a absorção de água de misturas de traço 0,5: 0,3: 0,2: 0,3: 0,5 (cimento: 

metacaulinita: resíduo cerâmico: fíler de RCD: a/c) reforçadas com 1%, 2% e 3% de fibras 

curtas de coco. Aos 28 dias, a absorção de água das misturas com 2% e 3% de fibra de 

coco, apresentaram um acréscimo de 2,8% e 3,7%, respectivamente, em comparação com 

a mistura com 1% de fibra. 

Melo Filho (2012) incorporou 2%, 4% e 6% de fibras curtas de sisal de 25 e 50 mm em 

matrizes à base de cimento e determinou a absorção de água. Os resultados evidenciaram, 

para os compósitos produzidos com fibras de 25 mm, que quanto maior o teor de fibras, 

maior foi a absorção de água, sendo estas de 28%, 36% e 58% para os teores de 2%, 4% 

e 6%, respectivamente. Para os compósitos reforçados com fibras de 50 mm de 

comprimento, os acréscimos foram de 33% e 94%, respectivamente, quando 2% e 4% de 

fibras de sisal foram utilizadas como reforço. 

O mesmo comportamento também foi encontrado por Ferreira (2012) em compósitos 

reforçados com 2% de fibra de sisal (25 e 50 mm), com 3% de fibra de sisal (37,5 mm), 

com 4% de fibra de sisal (25, 37,5 e 50 mm) e 6% de fibra de sisal (25 e 50 mm). O autor 

observou acréscimos graduais nos valores de absorção de água com o aumento da fração 

volumétrica, como também com o aumento do comprimento de fibra. 

É possível observar que todos os autores obtiveram o mesmo comportamento, à medida 

que aumenta a porcentagem de fibras inseridas nas matrizes cimentícias há um aumento 

nas taxas de absorção de água por imersão dos compósitos. 
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3.3.3 Índice de vazios 

 

 

A estrutura porosa das fibras vegetais pode ou não contribuir para o aumento do índice 

de vazios dos compósitos. Lima (2004) determinou o índice de vazios em argamassas de 

traço 1:1:0,4 (cimento:areia:a/c), em massa, reforçadas com 0%, 1%, 2% e 3% de fibras 

de sisal. Com 0% de fibra o índice de vazios foi de 12,38%, enquanto as argamassas 

reforçadas com 1%, 2% e 3%, apresentaram índice de vazios de 13,43%, 13,45% e 

13,11%, respectivamente. 

Esse comportamento também foi encontrado por Ferreira (2012) que observou um 

aumento no índice de vazios nos compósitos estudados com incorporação de 2%, 4% e 

6%, de reforço fibroso, com comprimento de 25 e 50 mm, para o teor de 3% o 

comprimento utilizado foi de 37,5 mm. Tal comportamento foi observado a medida que 

houve o acréscimo do teor de fibra assim como o aumento do comprimento. 

No entanto, Carneiro (2010) não observou diferença entre os resultados obtidos, para 

índice de vazios, nos compósitos estudados aos 28 dias de idade, à medida que houve o 

aumento do teor de fibra de coco (1%, 2% e 3%). O mesmo comportamento foi obtido 

por Melo Filho (2012) quando utilizou 2% de fibra de sisal com 50 mm. Em contrapartida, 

ainda segundo o autor, o mesmo não aconteceu ao utilizar fibras com 25 mm de 

comprimento, nos teores de 2%, 4% e 6%. Ou seja, houve um aumento na porosidade 

total  

 

 

3.3.4 Resistência à compressão axial 

 

 

A adição de fibras vegetais em matrizes cimentícias ocasiona a redução da resistência à 

compressão. Toledo Filho (1997) estudou a influência do volume de 2% e 3% de fibras 

de sisal, com comprimento de 15 e 25 mm, na resistência à compressão. O autor constatou 

que, com o acréscimo do teor de fibra, de 2% para 3%, a propriedade estudada reduziu 
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em 31,8%, em relação a mistura de referência. Evidenciou ainda, que o comprimento não 

teve efeito significativo sobre a resistência à compressão.  

Lima (2004) determinou a resistência à compressão de compósitos reforçados com 1%, 

2% e 3% de fibra de sisal. A mistura com 1% de fibra de sisal apresentou uma redução 

de 7,89%, a mistura com 2% de fibra de sisal apresentou uma redução de 23,28% e a 

mistura com 3% de fibra de sisal, apresentou uma redução de 24,90%, todas em 

comparação com a mistura de referência. 

Carneiro (2010), determinou a resistência à compressão de compósitos reforçados com 

1%, 2% e 3% de fibras curtas de coco. A autora constatou a redução da resistência à 

medida que o teor de fibra na matriz aumentou. A redução foi de 13,35% e 20,50%, para 

os compósitos reforçados com 2% e 3% de fibras de coco, respectivamente, em 

comparação com o compósito com 1% de reforço fibroso. 

Melo filho (2012) estudou o comportamento de compósitos reforçados com 2%, 4% e 6% 

de fibras curtas de sisal de 25 e 50 mm, sob resistência à compressão, cujos resultados 

constam na Tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2: Resultados do ensaio de resistência à compressão para os compósitos 

reforçados com fibras curtas de sisal. 

Mistura M3 M3S2L25 M3S4L25 M3S6L25 M3S2L50 M3S4L50 

σ máx. (MPa) 

CV-(%) 

43,30 

(8,50) 

39,86 

(5,90) 

30,41 

(1,50) 

21,22 

(2,10) 

32,26 

(4,80) 

24,80 

(2,30) 

M3S2L25: compósitos com 2% de fibra e 25mm; M3S4L25: compósitos com 4% de fibra e 

25mm; M3S6L25: compósitos com 6% de fibra e 25mm; M3S2L50: compósitos com 2% de fibra 

e 50mm; M3S4L50: compósitos com 4% de fibra e 50mm. 

 

Para as misturas reforçadas com fibras de 25 mm, a adição de 2% reduziu em 8% a 

resistência à compressão, para o teor de 4% a redução foi de 30%, e para o teor de 6% a 

redução foi de 50%. Para as misturas reforçadas com fibras de 50 mm, a redução da 

resistência chegou a 26% e 43%, respectivamente, para os teores de 2% e 4% de fibra. 

Santos et al. (2014), estudaram a resistência à compressão de argamassa reforçadas com 

2% de fibras de sisal (2 cm) e argamassa reforçada com 2% de fibras de piaçava de 2 cm. 

A relação material cimentício/areia foi de 1:0,5, sendo que o material cimentício foi 
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composto por 50% de cimento, 30% de metacaulinita e 20% de cinza volante. Os 

resultados obtidos constam na Tabela 3.3. 

 

Tabela 3.3: Resultados de resistência à compressão das argamassas. 

σ MPa - Referência σ MPa – Fibra de sisal σ MPa – Fibra de piaçava 

38,45 28,88 31,47 

 

Para a fibra de sisal a resistência à compressão apresentou um decréscimo de 24,89 %, 

aproximadamente. Para a fibra de piaçava, essa redução foi de cerca de 18,15 %, 

resultados em comparação com a matriz sem reforço fibroso. 

Ferreira (2012) determinou a resistência à compressão de compósitos reforçados com 2%, 

3%, 4% e 6% de fibras de sisal. O comprimento utilizado foi de 25 mm, 37,5 mm e 50 

mm. Os resultados constam na Tabela 3.4. 

 

Tabela 3.4: Resultados de resistência à compressão para as misturas estudadas. 

Misturas σ MPa - CV 

Matriz 33,56 – 4,39 

2% - 25 mm 26,40 – 3,21 

2% - 50 mm 27,39 – 2,18 

3% - 37,5 mm 26,15 – 1,78 

4% - 25 mm 23,27 – 5,32 

4% - 37,5 mm 20,21 – 2,12 

4% - 50 mm 23,06 – 4,67 

6% - 25 mm 19,16 – 2,91 

6% - 50 mm 18,90 – 1,08 

 

O autor verificou que a resistência à compressão diminuiu com o aumento do volume e 

comprimento das fibras de sisal, e esse comportamento foi atribuído ao emaranhamento 

do reforço fibroso durante o processo de mistura. O comportamento apresentado por 

Ferreira (2012) foi semelhante ao já estudado por Toledo Filho (1997). 
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3.3.5 Resistência à tração por compressão diametral 

 

 

Toledo Filho (1997) estudou a resistência à tração por compressão diametral em 

argamassas com traço 1:1:0,4, com dois tipos de fibras (sisal e coco) em volumes de 2% 

e 3%, e evidenciou que a inserção das fibras proporcionou um incremento de 6% a 21% 

na propriedade avaliada. Para as fibras de coco com 2% o desempenho foi levemente 

superior ao teor de 3%. 

Savastano Jr. (2000) determinou a resistência à tração por compressão diametral em 

argamassas de traço 1:1,5 (cimento:areia) reforçadas com 2% de resíduo de fibras 

vegetais e relação água/cimento foi 0,5. O autor observou que a presença das fibras 

provocou uma perda de 20% a 39% nessa propriedade. 

Em contrapartida, Carneiro (2010) verificou que, os compósitos reforçados com 1% e 3% 

de fibras de coco, exibiram praticamente a mesma resistência. Já o teor de 2% apresentou 

uma redução de 9,09% em comparação com a mistura com 1%. Esse comportamento foi 

atribuído a matriz autoadensável com pozolanas e fíler, que ajudou a reduzir os efeitos 

negativos da introdução do reforço fibroso. 

 

 

3.3.6 Flexão em quatro pontos 

 

 

Lima (2004), estudou o comportamento sob flexão de compósitos com dimensões, 

100x100x400mm, reforçados com 1%, 2% e 3% de fibra de sisal. Os resultados 

encontram-se na Tabela 3.5. 
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Tabela 3.5: Resultados experimentais do ensaio de flexão. 

Vf 
Carga de primeira fissura 

P cr (CV) δ cr (CV) 

(%) kN (%) mm (%) 

0 19,36 (8,1) 0,062 (6,3) 

1 9,58 (2,2) 0,029 (12,3) 

2 10,02 (11,3) 0,041 (1,2) 

3 13,76 (0,5) 0,042 (5,1) 

 

O autor verificou que a adição de fibras reduziu significativamente a carga de primeira 

fissura. Para os teores de 1%, 2% e 3% de reforço fibroso as reduções de carga foram de 

50,51%, 48,24% e 28,92%, respectivamente, com relação a matriz estudada. 

Melo Filho (2012), estudou o comportamento sob flexão de compósitos reforçados com 

2%, 4% e 6% de fibras curtas de sisal de 25 e 50 mm. Os resultados constam na Tabela 

3.6. 

 

Tabela 3.6: Valores de tensão e deformação de primeira fissura para compósitos 

reforçados com fibras curtas de sisal. 

Misturas 
σ1f (MPa) – CV 

(%) 

d1f (mm) – CV 

(%) 

σu (MPa) – CV 

(%) 

M3 5,05 (4,58) 0,35 ( 6,39)  

M3S2L25 5,00 (4,04) 0,45 (7,30) 2,30 (16,59) 

M3S4L25 4,80 (4,53) 0,47 (8,99) 4,52 (2,84) 

M3S6L25 4,75 (9,12) 0,59 (9,85) 4,72 (6,56) 

M3S2L50 4,74 (8,24) 0,41 (6,51) 3,82 9 (13,88) 

M3S4L50 4,57 (2,98) 0,41 (7,71) 4,35 (10,50) 

M3S2L25: compósitos com 2% de fibra e 25mm; M3S4L25: compósitos com 4% de fibra e 

25mm; M3S6L25: compósitos com 6% de fibra e 25mm; M3S2L50: compósitos com 2% de fibra 

e 50mm; M3S4L50: compósitos com 4% de fibra e 50mm. 

 

Verifica-se redução na tensão de primeira fissura, entre 1 e 6%, para as fibras com 25 

mm. Essa diferença não foi considerada significativa pela análise estatística. Para as 
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misturas com fibras de 50 mm, a redução foi 6,5% e 10%. Essa diferença também não foi 

considerada significativa pela análise estatística. 

Ferreira (2012), estudou o comportamento sob flexão de compósitos reforçados com 2%, 

3%, 4% e 6% de fibras de sisal, e comprimento de 25 mm, 37,5 mm e 50 mm. O autor 

verificou que para compósitos com fibras hornificadas os valores máximos de tensão e 

deslocamento do compósito foram aumentados, em comparação com os compósitos 

produzidos com as fibras não hornificadas. No entanto, os valores foram considerados 

estatisticamente iguais. Os resultados constam na Tabela 3.7. 

 

Tabela 3.7: Resultados do ensaio de flexão em quatro pontos. 

Misturas 

Fibras hornificadas Fibras não hornificadas 

σ1f (MPa) – 

CV (%) 

d1f (mm) – CV 

(%) 

σ1f (MPa) – 

CV (%) 

d1f (mm) – 

CV (%) 

4% - 37,5 mm 3,16 – 8,53 0,43 – 8,30 2,76 – 21,00 0,42 – 9,37 

4% - 50 mm 3,52 – 8,32 0,42 – 4,32 4,72 – 19,00 0,68 – 5,01 

6% - 25 mm 3,41 – 8,12 0,53 – 9,26 3,32 – 8,98 0,47 – 11,55 

6% - 50 mm 3,26 - -13,70 0,53 – 19,80 3,02 – 7,40 0,51 – 8,80 

 

 

3.3.7 Comportamento sob flexão 

 

 

Lima (2004) determinou o índice de tenacidade dos compósitos reforçados com 1%, 2% 

e 3% de fibras de sisal. Na Tabela 3.8 constam os resultados de tenacidade calculados de 

acordo com a ASTM C1018 e na Tabela 3.9 estão apresentados os valores calculados de 

acordo com a NBN B15-238. 
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Tabela 3.8: Tenacidade dos compósitos sob flexão de acordo com a ASTM C1018 (1992). 

Vf 
Índices de tenacidade (CV)  

I5 I10 I20 I30 

(%) (%) (%) (%) (%) 

1 3,97 (9,0) 6,34 (13,4) 10,01 (14,8) 12,72 (10,1) 

2 3,49 (6,1) 5,65 (5,0) 9,95 (3,8) 9,95 (3,8) 

3 4,11 (18,3) 6,33 (9,5) 10,70 (7,2) 10,70 (7,2) 

 

Para os índices I5 e I10 os melhores resultados de tenacidade foram obtidos com a adição 

de 1% de fibras, enquanto para os índices I20 e I30 os melhores resultados foram obtidos 

com a adição de 3% de fibras. 

 

Tabela 3.9: Índices de tenacidade definidos pela NBN B15-238 (1992). 

Vf 
Índice de resistência (CV) Tenacidade na flexão – MPa - (CV)  

P 150 P300 P450 P600 FT150 FT300 FT450 FT600 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

1 0,29(12,6) 0,35(8,6) 0,38(7,7) 0,40(6,4) 3,97(9,0) 6,34(13,4) 10,01(14,8) 12,72(10,1) 

2 0,40(10,1) 0,50(1,2) 0,56(0,3) 0,59(0,3) 3,49(6,1) 5,65(5,0) 9,95(3,8) 9,95(3,8) 

3 0,24(7,2) 0,41(0,9) 0,53(0,6) 0,61(1,5) 4,11(18,3) 6,33(9,5) 10,70(7,2) 10,70(7,2) 

 

O compósito com 1% de fibras apresentou um menor amolecimento pós-fissuração, ou 

perda relativa de resistência, enquanto o compósito com 3% de fibra apresentou maior 

resistência e maior capacidade de absorver energia. 

Melo Filho (2012) estudou a tenacidade na flexão, e observou um aumento de 48 vezes 

para os compósitos reforçados com 2% de fibras, e de cerca de 76 vezes para os 

compósitos reforçados com 4% e 6% (fibras com 25 mm de comprimento). Para as fibras 

com 50 mm de comprimento, a tenacidade dos compósitos foi aumentada em 54 e 72 

vezes, para os teores de 2% e 4% de fibras de sisal. 

Ferreira (2012) identificou em seu estudo, com compósitos reforçados com 2%, 3%, 4% 

e 6% de fibras de sisal, que a propriedade que obteve maior incremento com a adição de 

fibras, foi a tenacidade. O aumento médio ocorrido foi de 80%, para os compósitos 
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reforçado com 2% de fibras de sisal. Para os compósitos com 4% de fibras, o acréscimo 

foi de 151,7% e 170% para os compósitos com 6% de fibra de sisal. 

 

 

3.3.8 Retração por secagem 

 

 

A escassez de dados sobre a retração por secagem de argamassas reforçados com fibras 

vegetais, não permite uma revisão abrangente dessa propriedade em compósitos. 

Toledo Filho et al. (2005) estudaram a influência de fibras curtas de sisal (25 mm), na 

retração por secagem. Os autores evidenciaram que a propriedade estudada, aumentou 

quando as fibras vegetais estavam presentes nas matrizes de cimento, ou seja, quanto 

maior a fração volumétrica, maior a retração por secagem. A adição de 2% e 3% de fibras 

de sisal aumentou em 10% e 27%, respectivamente, a retração por secagem. Em relação 

a perda de massa, os autores evidenciaram que a perda de massa da matriz aumenta 

ligeiramente quando as fibras de sisal foram adicionadas à mistura: quanto mais fibras se 

adicionou à mistura, maior foi a perda de massa medida. 

Esse comportamento também foi evidenciado por Melo Filho (2005), o autor estudou a 

retração por secagem em compósitos reforçados com 6% de fibra longa de sisal alinhadas 

unidirecionalmente. Foi verificado que a inclusão de fibras de sisal na matriz cimentícia 

aumentou a retração em 39% em relação a matriz. 
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4 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

O programa experimental da presente pesquisa teve por objetivo avaliar a influência do 

resíduo de concreto (RC) em compósitos com fibra de sisal. Inicialmente foram 

produzidas três misturas, uma sem RC (referência) e duas com 10% e 20% de RC em 

substituição ao agregado miúdo natural. Após a obtenção das matrizes, foram inseridos 

teores de 4% e 6% de fibra de sisal, totalizando 09 misturas. Na Figura 4.1 encontra-se o 

fluxograma contendo as etapas do Programa Experimental desenvolvido. E na Tabela 4.1 

apresenta-se um resumo das misturas produzidas assim como a nomenclatura utilizada 

para cada uma delas. 

 

Tabela 4.1: Nomenclatura utilizada para a designação das argamassas. 

Descrição Nomenclatura 

Argamassa de referência REF. 

Argamassa com 10%RC 10RC 

Argamassa com 20%RC 20RC 

Argamassa de referência com 4% F REF4F 

Argamassa de referência com 6% F REF6F 

Argamassa com 10%RC + 4% F 10RC4F 

Argamassa com 10%RC + 6% F 10RC6F 

Argamassa com 20%RC + 4% F 20RC4F 

Argamassa com20%RC + 6% F 20RC6F 
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Figura 4.1: Fluxograma das etapas do Programa Experimental. 
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4.1 SELEÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

 

 

Na presente pesquisa foram utilizados três materiais com função aglomerante: cimento 

Portland, cinza volante e metacaulinita. 

 

 

4.1.1 Cimento Portland 

 

 

Em virtude da matriz cimentícia utilizada no presente estudo conter duas adições minerais 

reativas, metacaulinita e cinza volante, optou-se por utilizar um cimento Portland com, 

apenas, fíler calcário em sua composição, sendo este o CP II-F. 

Para caracterizá-lo, foram realizados ensaios de resistência a compressão e massa 

específica, de acordo com a NBR 7215 (ABNT, 1996) e NBR NM 23 (ABNT, 2001) 

respectivamente e granulometria a laser determinada pelo equipamento Malvern 

MasterSize 2000, no Laboratório de Técnicas Analíticas da COPPE/UFRJ. 

O cimento Portland apresentou valores de resistência à compressão de 32,55 MPa, 

correspondendo aos valores estabelecidos por norma e sua massa específica foi de 

3,01g/cm³. A Figura 4.2, mostra a curva granulométrica do cimento. 

 



42 

 

 

Figura 4.2: Curva granulométrica do cimento 

 

Observa-se que 90% dos grãos de cimento são inferiores a 50μm, sendo este um material 

de granulometria bastante fina. 

 

 

4.1.2 Metacaulinita (MK) 

 

 

No presente estudo foi utilizada metacaulinita comercialmente vendida. Sua massa 

específica foi determinada de acordo com o procedimento descrito na NBR NM 23 

(ABNT, 2001), e a mesma foi de 2,65 g/cm³. Na Tabela 4.2, encontra-se a composição 

química do material. 
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Tabela 4.2: Composição química da metacaulinita 

Composto químico Teor (%) 

SiO2 46,22 

SO3 0,38 

Al2O3 48,78 

Fe2O3 2,3 

K2O 0,64 

TiO2 1,41 

BaO 0,18 

Outros 0,09 

 

De acordo com a NBR 12653 (ABNT, 2012) a metacaulinita para ser uma argila calcinada 

pertence à classe N de materiais pozolânicos a soma das propriedades (SiO2 + Al2O3 + 

Fe2O3) deve ser ≥ 70%, de acordo com a Tabela 4.2 a metacaulinita atende os requisitos 

estabelecidos na norma. Na Figura 4.3, encontra-se apresentada a curva granulométrica 

da metacaulinita. 

 

 

Figura 4.3: Curva granulométrica da metacaulinita 
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Como pode ser visto, a mesma apresenta finura adequada, conforme norma, onde o limite 

máximo retido na peneira com abertura de malha de 45μm deve ser inferior a 34%. 

Verifica-se uma porcentagem inferior a 20% do material retido na peneira de 45μm. 

 

 

4.1.3 Cinza Volante 

 

 

A cinza volante foi utilizada como um segundo substituto parcial do cimento Portland. 

De acordo com a NBR 12653 (ABNT,2012) a cinza volante é um material finamente 

dividido resultante da combustão do carvão mineral em usinas termoelétricas. 

Sua massa específica foi determinada de acordo com a NBR NM 23 (ABNT, 2001) e a 

mesma foi de 2,01g/cm³. A Figura 4.4 mostra a curva granulométrica da cinza volante. 

 

 

Figura 4.4: Curva granulométrica da cinza volante. 
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Dentre os requisitos físicos estabelecidos na NBR 12653 (ABNT,2012) a porcentagem 

de material retido na peneira 45μm, não deve ser superior a 34% para materiais 

pozolânicos. Assim, de acordo com a curva granulométrica esta cinza atende a 

especificação descrita na norma, sendo este inferior a 20%. 

 

 

4.1.4 Agregado natural 

 

 

Para a presente pesquisa foi utilizada uma areia quartzosa de rio, a mesma foi cortada na 

peneira # 2,4mm. Os resultados dos ensaios realizados na caracterização do agregado 

natural estão apresentados na Tabela 4.3. Na Figura 4.5 encontra-se sua curva 

granulométrica. 

 

Tabela 4.3: Caracterização do agregado natural 

Normas Características 
Agregado 

natural 

Diâmetro máximo NBR NM 248 

(ABNT, 2003) 
Diâmetro máximo (mm) 1,18 

Módulo de finura NBR NM 248 

(ABNT, 2003) 
Módulo de finura 1,73 

Material pulverulento NBR NM 

46 (ABNT, 2003) 
Material pulverulento (%) 0,95 

Absorção de água NBR NM 30 

(ABNT, 2001) 
Absorção de água (%) 0,03 

Massa especifica NBR NM 52 

(ABNT, 2009) 
Massa específica (g/cm³) 2,65 
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Figura 4.5: Curva granulométrica do agregado natural. 

 

 

4.1.5 Agregado reciclado 

 

 

A areia reciclada utilizada no presente estudo foi proveniente da demolição de uma 

construção na cidade de Feira de Santana – BA. O RCD foi caracterizado por Lima et al., 

(2013), apresentando composição gravimétrica de acordo com a Figura 4.6. Cada fase de 

resíduos foi beneficiada separadamente usando um britador de mandíbula e selecionados 

em peneiras para produzir três tipos de agregados reciclado finos: areia de cerâmica, areia 

de argamassa, e areia de concreto. 

Para determinar as propriedades físicas dos agregados reciclados finos foram realizados 

os ensaios de absorção de água, massa específica, granulometria e teor de finos. Os 

resultados estão descritos na Tabela 4.4. 
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Figura 4.6: Composição gravimétrica do RCD. 

 

A partir da Figura 4.6, pode-se observar a predominância da fração argamassa que pode 

estar associada ao seu emprego em vária fases da construção. 

 

Tabela 4.4: Caracterização dos agregados reciclados de RCD. Fonte: Lima et al. (2013). 

Norma Caraterísticas 
Agregado reciclado 

CER ARG CON 

NBR NM 248 (ABNT, 2003) 
Diâmetro máximo 

(mm) 
4,80 4,80 4,80 

NBR NM 248 (ABNT, 2003) Módulo de finura 2,50 2,68 3,15 

NBR NM 46 (ABNT, 2003) 
Material 

pulverulento 
18,00 16,00 12,00 

NBR NM 30 (ABNT, 2001) 
Absorção de água 

(%) 
14,8 7,30 10,40 

NBR NM 52 (ABNT, 2009) 
Massa especifica 

(g/cm³) 
2,35 2,52 2,67 

 

A fração de areia utilizada na presente pesquisa foi constituída, apenas, pela parte 

proveniente do concreto, por ser a mais estudada e com uso permitido pelas normas NBR 

15115 (ABNT,2004) e NBR 15116 (ABNT, 2004). A areia de concreto foi beneficiada 

(cortada na peneira # 2,4mm) para obter um agregado miúdo reciclado com as 
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características mais próximas do agregado natural. Posteriormente, todos os ensaios de 

caracterização física foram refeitos. Os resultados estão expostos na Tabela 4.5, e a curva 

granulométrica da areia reciclada apresentada na Figura 4.7. 

 

Tabela 4.5: Caracterização do agregado reciclado após o beneficiamento. 

Normas Características 
Agregado 

natural 

Diâmetro máximo NBR NM 248 

(ABNT, 2003) 
Diâmetro máximo (mm) 2,36 

Módulo de finura NBR NM 248 

(ABNT, 2003) 
Módulo de finura 2,11 

Material pulverulento NBR NM 

46 (ABNT, 2003) 
Material pulverulento (%) 14,36 

Absorção de água NBR NM 30 

(ABNT, 2001) 
Absorção de água (%) 6,11 

Massa especifica NBR NM 52 

(ABNT, 2009) 
Massa específica (g/cm³) 2,60 

 

 

Figura 4.7: Curva granulométrica do agregado reciclado 
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4.1.6 Água 

 

 

No presente estudo foi utilizada água proveniente da rede de abastecimento da 

Universidade Estadual de Feira de Santana, cuja fonte é poço. 

 

 

4.1.7 Aditivo químico 

 

 

Por se tratar de uma matriz autoadensável foi utilizado um aditivo superplastificante 

(Glenium 51) de terceira geração a base de éter policarboxílico que atua como dispersante 

do material cimentício. Tal aditivo possui 30,86% de sólidos e massa específica variando 

entre 1,076-1,107 g/cm3. 

 

 

4.1.8 Agente modificador de viscosidade 

 

 

Para evitar a exsudação e a segregação e manter a coesividade das argamassas foi 

utilizado um agente modificador de viscosidade, de nome comercial RHEOMAC UW 

410 fornecido pela empresa BASF. A Figura 4.8 mostra o RHEOMAC, produto 

comercializado na forma de pó, a base de polímeros de celulose de alto peso molecular, 

e massa específica real variando entre 0,68 – 0,72 g/cm³. 

A dosagem do agente modificador de viscosidade foi de 0,05% em relação à massa dos 

aglomerantes. 
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Figura 4.8: Agente modificador de viscosidade 

 

 

4.1.9  Fibra de sisal 

 

 

As fibras de sisal foram fornecidas pela Sisaex Indústria Comércio e Exportação Ltda. 

localizada no município de Conceição do Coité-Ba. 

Antes de serem utilizadas no processo de moldagem dos compósitos, as fibras foram 

lavadas em água morna (temperatura de 50°C), por 10 minutos, sendo posteriormente, 

lavadas em água corrente. É importante salientar que, para evitar um choque térmico nas 

fibras, foi necessário deixar que esfriassem até atingirem a temperatura ambiente. 

Após a lavagem, as fibras foram secas em estufa por 16 horas a uma temperatura de 80°C. 

Todo esse processo de lavagem (Figura 4.9) visou a remoção de resíduos aderidos na 

superfície da fibra, oriundas do processo de beneficiamento. Em seguida, iniciou-se o 

tratamento superficial através da hornificação. 
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Figura 4.9: Lavagem das fibras em água a 50°C 

 

 

  Tratamento das fibras de sisal 

 

 

As fibras utilizadas na produção dos compósitos foram tratadas. O objetivo do tratamento 

foi diminuir a capacidade a absorção de água. O tratamento foi feito por meio da 

hornificação que ocasiona uma perda na capacidade de retenção de água das fibras 

(BRANCATO, 2008), promovendo uma redução expressiva na variação da seção 

transversal da fibra (FERREIRA, 2012).  

O processo de tratamento consistiu em submeter as fibras a ciclos de molhagem e 

secagem seguindo o procedimento realizado por Ferreira (2012). Cada ciclo consistiu na 

imersão das fibras em água (T~23°C) por três horas, tempo necessário para atingirem a 

saturação, seguido pela secagem em estufa a 80°C por dezesseis horas. 

Foram realizados 10 ciclos de molhagem e secagem, conforme dados de Ferreira (2012). 

Após esta etapa as fibras foram alinhadas com o auxílio de um “pente de pregos” (ver 

Figura 4.10 – a) e, posteriormente cortadas no comprimento de 40 mm com o auxílio de 

uma tesoura (ver Figura 4.10 – b). 
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Figura 4.10: a) Alinhamento das fibras; b) Corte das fibras. 

 

 

4.2 DOSAGEM DA MATRIZ 

 

 

Em virtude da presença das fibras, tornou-se necessário dosar uma matriz cimentícia com 

característica autoadensável de modo a garantir a boa dispersão deste material às misturas. 

O traço inicial foi o mesmo utilizado no estudo de Ferreira (2012), com 33% de cimento, 

27% de metacaulinita e 40% de cinza volante, visando a produção de uma matriz livre de 

hidróxido de cálcio. A relação aglomerante:areia foi de 1:0,5 e fator água:aglomerante de 

0,40. Após a produção dessa matriz, verificou-se a necessidade de melhorar sua fluidez, 

aumentando o fator água:aglomerante para 0,45. 

A Figura 4.11 mostra o espalhamento obtido para a mistura com resíduo de concreto 

(RC), no qual observa-se uma redução do espalhamento em comparação com a matriz 

sem resíduo que foi de 140 mm. Com o uso de superplastificante e relação 

água:aglomerante de 0,45 foi possível produzir todas as matrizes com o mesmo 

espalhamento (140 mm), como é mostrado na Figura 4.12. 
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Figura 4.11: Espalhamento da mistura com RC. 

 

 

Figura 4.12: Espalhamento obtido para as matrizes. 

 

 

4.2.1 Misturas 

 

 

Após a obtenção da matriz (referência) com traço 0,33:0,27:0,40:0,50:0,45 

(cimento:metacaulinita:cinza volante:areia:água) foram produzidas mais 08 misturas 

visando avaliar a influência da areia reciclada nas propriedades das argamassas 
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autoadensáveis, bem como a influência da inserção das fibras de sisal no compósito 

reciclado. 

Foram utilizados teores de substituição de 10% e 20% de areia reciclada de resíduo de 

concreto em relação a areia natural e teores de 4% e 6% de fibra sisal, além da mistura de 

referência. As fibras utilizadas foram incorporadas nas misturas apresentando uma taxa 

de umidade de 65%. Na Tabela 4.6 encontra-se apresentado o consumo de material 

utilizado no presente estudo para 1m³ de argamassa, seguindo o traço já determinado. 
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Tabela 4.6: Traço e consumo das misturas para 1m³ de argamassa. 

Misturas 

Traço em massa Consumo (Kg/m³) 

C : CV : MK : AN : AR : A Cimento 
Cinza 

volante 
Metacaulinita 

Areia 

natural 

Areia 

reciclada 
Água SP (%) Fibra 

Matrizes 

REF. 0,33:0,40:0,27:0,5:0,45 314,52 381,24 257,34 476,55 - 428,9 24,71 - 

10RC 0,33:0,40:0,27:0,45:0,05:0,45 314,41 381,11 257,25 428,75 47,64 428,75 24,71 - 

20RC 0,33:0,40:0,27:0,40:0,10:0,45 314,31 380,98 257,16 380,98 95,24 428,6 30,86 - 

Compósitos com 4% de fibra de sisal 

REF4F 0,33:0,40:0,27:0,5:0,45 301,74 365,75 246,88 457,18 - 411,47 59,26 36,57 

10RC4F 0,33:0,40:0,27:0,45:0,05:0,45 301,64 365,63 246,8 411,33 45,7 411,33 68,13 36,56 

20RC4F 0,33:0,40:0,27:0,40:0,10:0,45 301,54 365,51 246,72 365,51 91,38 411,19 74,02 36,55 

Compósitos com 6% de fibra de sisal 

REF6F 0,33:0,40:0,27:0,5:0,45 295,73 358,46 241,96 448,08 - 403,27 58,08 53,77 

10RC6F 0,33:0,40:0,27:0,45:0,05:0,45 295,64 358,35 241,88 403,14 44,79 403,14 66,77 53,75 

20RC6F 0,33:0,40:0,27:0,40:0,10:0,45 295,54 358,23 241,81 358,23 89,56 403,01 72,55 53,73 

C: cimento, CV: cinza volante, MK: metacaulinita, AN: agregado natural, AR: agregado reciclado, A: água, SP: superplastificante. 
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4.2.2 Produção das misturas 

 

 

Para a produção das matrizes e dos compósitos foi utilizado um misturador com 

capacidade de 20 l. Inicialmente os materiais secos foram pesados e ensacados até a hora 

da moldagem (Figura 4.13). É válido ressaltar que a água presente no superplastificante 

foi subtraída da quantidade de água pesada para cada mistura. As etapas do processo de 

produção estão descritas a seguir. 

 

 

Figura 4.13: Materiais secos ensacados até a moldagem. 

 

- Mistura prévia do cimento com a cinza volante na própria cuba da argamassadeira 

(mistura 1). 

- Mistura prévia da areia com a metacaulinita. 

- Mistura prévia da água com superplastificante. 

Com o cimento e a cinza volante já homogeneizados dentro da cuba, a água foi sendo 

adicionada continuamente. Ao mesmo tempo a areia com metacaulinita foi sendo 

adicionada, totalizando 4 minutos de mistura. Essas etapas foram realizadas com a 

argamassadeira na velocidade 1 (ver Figura 4.13-a e Figura 4.13-b). Em seguida, 

desligou-se a argamassadeira por 30 segundos para a retirada do material aderido na cuba. 

Misturou-se por mais 2 minutos na velocidade 2. Após esse tempo as fibras de sisal foram 

sendo inseridas à mistura por cerca de 6-9 minutos em velocidade baixa, de modo a 
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facilitar a dispersão das mesmas dentro da mistura, evitando o seu enovelamento. Por 

último, adicionou-se agente modificador de viscosidade, Figura 4.13-c e Figura 4.13-d. 

 

 

Figura 4.14: a) Adição da areia com metacaulinita; b) Matriz homogeneizada; c) Adição 

do reforço fibroso; d) Compósito homogeneizado. 

 

Após a etapa de mistura, os corpos de prova foram moldados e mantidos em cura ao ar 

por 24 horas. Após esse período foram desmoldados e encaminhados à câmara úmida 

onde permaneceram em água até a idade de 28 dias. 
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4.3 AVALIAÇÃO DAS MATRIZES NO ESTADO ENDURECIDO 

 

4.3.1 Ensaios físicos 

 

 

4.3.1.1 Absorção de água por imersão e por capilaridade 

 

 

A realização do ensaio de absorção de água por imersão foi conforme procedimento 

descrito na NBR 9778 (ABNT, 2009), que possibilitou a determinação da absorção de 

água das argamassas bem como o índice de vazios e a massa específica. A absorção por 

capilaridade foi determinada conforme NBR 9779 (ABNT, 1995). Foram moldados três 

corpos de prova cilíndricos de, 50 mm de diâmetro e 100 mm de altura, para cada um dos 

ensaios realizados. 

A Figura 4.15, mostra a moldagem dos corpos de prova cilíndricos e a Figura 4.16, a 

realização do ensaio de absorção por capilaridade. 

 

 

Figura 4.15: Moldagem dos corpos de prova cilíndricos. 
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Figura 4.16: Absorção por capilaridade realizado nas matrizes. 

 

No ensaio de absorção por capilaridade os corpos de prova foram selados em sua face 

curva, para garantir que o fluxo de água fosse unidirecional e evitar a perda de umidade. 

O ensaio foi realizado por um período de 312 horas para todas as misturas. 

 

 

4.3.1.2 Retração por secagem 

 

 

O ensaio de retração por secagem foi realizado de acordo com a ASTM C 157 (2003). 

Foram moldados três corpos de prova de dimensões 75 mm x 75 mm x 285 mm (altura x 

largura x comprimento). Não foi utilizado o corpo de prova de argamassa (25 mm x 25 

mm x 285 mm) porque este ensaio também foi realizado nos compósitos. A presença da 

fibra foi um fator limitante em relação as dimensões do corpo de prova. 

Antes do início da moldagem, os pinos de referência foram colocados nas extremidades 

dos moldes para assim medir a distância entre eles, obtendo-se o “G” (Figura 4.17). 
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Figura 4.17: Colocação dos pinos e obtenção do “G”. 

 

A Figura 4.18, mostra os moldes sendo preenchidos com argamassa. 

 

 

Figura 4.18: Colocação da argamassa nos moldes. 

 

Decorridos os 28 dias de cura, procedeu-se a primeira leitura do processo de retração por 

secagem. Após essa primeira leitura os corpos de prova foram armazenados em sala com 

temperatura e umidade controladas (23 ± 2°C e umidade relativa de 50 ± 2%), conforme 

Figura 4.19. 
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Figura 4.19: Local de armazenagem dos corpos de prova, após a primeira leitura. 

 

Foram realizadas leituras diárias, por um período de 7 dias. Ao mesmo tempo foi 

determinado também, a massa dos corpos de prova, conforme Figura 4.20-a e 4.20-b. 

Após esse período as leituras foram realizadas a cada 7 dias. 

 

 

Figura 4.20: a) Medição do corpo de prova; b) Pesagem do corpo de prova. 
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4.3.2 Ensaios mecânicos 

 

 

4.3.2.1 Resistência à compressão uniaxial 

 

 

A resistência à compressão uniaxial foi determinada seguindo os procedimentos da NBR 

5739 (ABNT, 2007). Esta propriedade foi obtida tanto para as matrizes como para os 

compósitos estudados. Como o volume de fibra foi um fator limitante em relação às 

dimensões do CP (50 mm x 100 mm), foram utilizados corpos de prova cilíndricos de 

dimensões 100 mm de diâmetro e 200 mm de altura. Para cada mistura foram moldados 

três corpos de prova (ver Figura 4.21), sendo o ensaio realizado após 28 dias de cura em 

água. O equipamento utilizado foi uma máquina servo-hidráulica microprocessada, marca 

CONTENCO®, modelo HD-200T, com capacidade de 200 toneladas (Figura 4.22). 

Antes do início da realização do ensaio todos os corpos de prova foram faceados no topo 

e na base com o objetivo de obter superfícies planas e permitir a distribuição de cargas de 

maneira uniforme. A velocidade de carregamento durante a execução do ensaio foi de 

240 Kgf/s. 

 

 

Figura 4.21: a) Moldagem as matrizes; b) Moldagem dos compósitos, ambos para o ensaio 

de resistência à compressão. 
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Figura 4.22: Modelo do equipamento utilizado no ensaio. 

 

 

4.3.2.2 Resistência a tração por compressão diametral 

 

 

O ensaio de resistência a tração por compressão diametral foi realizado de acordo com as 

especificações da NBR 7222 (ABNT, 2011), tanto nas matrizes quanto nos compósitos 

estudados. Por isso também foram utilizados corpos de prova cilíndricos de dimensões 

100 mm de diâmetro por 200 mm de altura. Para cada mistura foram moldados três corpos 

de prova, e o ensaio foi realizado após 28 dias de cura em água. Para a realização deste 

ensaio não foi necessário o faceamento dos corpos de prova, já que a aplicação de carga 

é feita em sua face curva. A velocidade de carregamento durante a execução do ensaio 

foi de 100 Kgf/s. 

O equipamento utilizado foi o mesmo do ensaio de resistência à compressão uniaxial. No 

entanto, para a sua execução foi necessário a utilização de um dispositivo acoplado a 

máquina servo-hidráulica microprocessada, que permite o encaixe do corpo de prova na 

horizontal (Figura 4.23). 
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Figura 4.23: a) Dispositivo acoplado ao equipamento; b) Amostra sendo ensaiada. 

 

 

4.3.2.3 Resistência a tração na flexão 

 

 

O ensaio de resistência a tração na flexão, foi realizado seguindo os procedimentos 

descritos na NBR 13279 (ABNT, 2005). Este ensaio foi somente realizado nas matrizes, 

devido as dimensões do CP dificultar a análise do compósito. Assim foram moldados três 

corpos de prova prismáticos de dimensões, 40 mm de largura, 40 mm de altura por 160 

mm de comprimento. 

Para obtenção desta propriedade foi utilizado o mesmo equipamento do ensaio de 

resistência à compressão uniaxial e tração por compressão diametral, porém foi acoplado 

a prensa uma célula de carga com capacidade de 5000 Kgf, conectada a um mostrador 

digital, que permitiu uma velocidade de carregamento de 50 Kgf/s e uma maior precisão 

na obtenção dos resultados (Figura 4.24). 
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Figura 4.24: a) Dispositivo e célula de carga; b) Amostra sendo ensaiada. 

 

Após o ensaio de resistência à tração na flexão, as metades de cada corpo de prova foram 

ensaiadas à compressão, conforme procedimento descrito na NBR 13279 (ABNT, 2005). 

O dispositivo da máquina foi substituído como pode ser visto na Figura 4.25-a-b-c). 

 

 

Figura 4.25: a) Conjunto do dispositivo; b) Detalhe do suporte; c) Amostras utilizadas no 

ensaio. 
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4.3.2.4 Flexão em quatro pontos 

 

 

O ensaio de flexão em quatro pontos foi realizado somente nos compósitos estudados, 

seguindo a metodologia de Ferreira (2012). O equipamento utilizado foi uma máquina 

eletromecânica, modelo SHIMADZU, com célula de carga de 100 kN e a velocidade de 

carregamento foi de 0,3 mm/min, sendo o mesmo realizado no Laboratório de Estruturas 

da COPPE/UFRJ. 

Foram utilizados 5 corpos de prova de dimensões 80 mm x 10 mm x 400 mm (largura x 

altura x comprimento), obtidos a partir da moldagem de placas (ver Figura 4.26) de 

dimensão 400 mm x 10 mm x 400 mm (largura x altura x comprimento). Para isso estas 

placas, após a moldagem e cura em água por 28 dias foram cortadas com uma serra 

circular com sistema de refrigeração por fluxo de água, (Figura 4.27). 

 

 

Figura 4.26: a) Colocação do compósito no molde; b) Colocação da placa de acrílico; c) e 

d) Retirada das bolhas. 
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Figura 4.27: Corte das placas na serra circular. 

 

Antes de iniciar o ensaio de resistência a flexão as amostras foram pintadas com tinta 

branca, com o objetivo de realçar o aparecimento das fissuras. Neste esquema os pontos 

de aplicação de carga distam entre si, 100 mm, e os apoios, 300 mm (ver Figura 4.28). A 

aquisição dos dados foi feita pelo software Trapezium, que permitiu a determinação da 

carga-flecha no meio do vão, por meio de um LVTD acoplado ao dispositivo. 

Para mapear o surgimento de fissuras ao longo da execução do ensaio, uma câmera digital 

capturou imagens em intervalos de 30 segundos. As imagens da face de surgimento das 

fissuras foram obtidas através de um espelho posicionado sob a amostra (ver Figura 4.28). 
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Figura 4.28: Esquema do ensaio de flexão em quatro pontos. 

 

Para o cálculo da tensão equivalente das curvas obtidas no ensaio de flexão, foi utilizada 

a equação 4.1. A área sob a curva carga-deslocamento representa a capacidade do 

compósito de absorver energia, sendo essa capacidade denominada de índice de 

tenacidade. Esta propriedade foi avaliada através da norma ASTM C1018 e pela norma 

NBN B15-238. 

 

𝜎 =
6𝑀

𝑏𝑑²
 

 

Onde: 

σ = tensão equivalente 

M = momento fletor 

b = largura da amostra 

d = altura da amostra 

 

 

Equação 4.1 
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4.3.2.5 ASTM C1018 – 1992 

 

Esse método para cálculo de tenacidade sugere o uso de índices adimensionais para a 

avaliação da tenacidade na flexão. Esses índices de tenacidade (I5, I10, I20, I30) são 

calculados como múltiplos da deflexão de primeira fissura. 

Assim, o cálculo foi realizado dividindo-se a área sob a curva carga x deslocamento até 

deflexões de 3; 5,5; 10,5 e 15,5 vezes a deflexão de primeira fissura (Figura 4.29). 

 

 

Figura 4.29: Pontos para o cálculo dos índices de tenacidade proposto pela ASTM C1018 

(1992). 

 

 

4.3.2.6 NBN B15-238 

 

 

Esta norma utiliza índice de resistência adimensionais (relações entre carga P*) para 

caracterizar a forma da curva carga x deflexão no regime pós fissuração. O índice de 

tenacidade FT é definido a partir da energia absoluta Tn, que é calculada como a área sob 
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a curva do gráfico até uma deflexão δn = L/n, onde L é o vão livre e n são os parâmetros 

limites (n = 600, 450, 300, 150), (ver Figura 4.30), assim sendo: 

 

𝐹𝑇 =
𝑛𝑇𝑛

𝑏𝑑²
 

 

 

Figura 4.30: Índice de tenacidade segundo a NBN B15-238. 

 

 

4.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Para todos os resultados foram obtidos média, coeficiente de variação e desvio padrão. 

Os resultados foram tratados estatisticamente por Análise de Variância (ANOVA) e Teste 

de Tukey para comparação de médias. Tais análises foram realizadas com auxílio do 

software Statistica Statsoft® e do software OriginPro 8. 

A determinação da significância de uma determinada variável foi comprovada por meio 

de comparação entre o valor de F calculado (Fcalculado) e o tabelado (F da tabela de 

Equação 4.2 
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Distribuição F de Snedecor) para o nível de 5% de significância. A influência foi 

considerada significativa quando o F tabelado foi menor que o F calculado. 

 

 



72 

 

 

5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

5.1 AVALIAÇÃO DAS MATRIZES NO ESTADO ENDURECIDO 

 

 

5.1.1 Propriedades físicas 

 

 

5.1.1.1 Absorção de água por imersão 

 

 

Na Tabela 5.1 encontram-se os valores médios de absorção de água por imersão (A), e 

índice de vazios (Iv) acompanhados dos seus respectivos coeficientes de variação (CV). 

 

Tabela 5.1: Valores médios de absorção de água por imersão, índice de vazios e massa 

específica das argamassas. 

Misturas A (%) - CV (%) Iv (%) - CV (%) 

REF 19,28 (0,95) 29,52 (0,88) 

10RC 21,08 (1,06) 32,60 (1,01) 

20RC 21,53 (0,58) 32,17 (0,14) 

 

Verifica-se, através dos resultados, o aumento na absorção de água por imersão a medida 

que o teor de RC aumenta. Para avaliar a significância destes teores (10% e 20% de RC) 

nesta propriedade, foi feita a análise de variância (ANOVA), apresentada na Tabela 5.2. 

E para verificar se este acréscimo de água entre as misturas apresentam igualdade entre 

as médias, foi realizado o teste de Tukey apresentado na Tabela 5.3. 
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Tabela 5.2: Resultados da ANOVA – Influência do VRC na absorção de água por imersão 

das argamassas 

FATOR GDL MQ F calculado F 0,05 SIGNIFICÂNCIA 

VRC 2 4,275 132,8 5,14 S 

ERRO 6 0,033   
 

GDL: graus de liberdade; MQ: média quadrada; F calculado:  valor calculado de F; F 0,05: valor 

tabelado de F para o nível de significância de 5%; VRC: volume de resíduo de concreto; S: 

significativo; NS: não significativo. 

 

Tabela 5.3: Resultado do comparativo de médias, após o Teste de Tukey – Absorção de 

água por imersão. 

Misturas Dif. Média Igualdade 

10RC / REF 1,80 MD 

20RC / REF 2,25 MD 

20RC / 10RC 0,45 MD 

MD: médias diferentes 

 

De acordo com os resultados obtidos pela análise de variância, conclui-se que o VRC 

influencia significativamente na absorção de água das misturas estudadas. Ou seja, à 

medida que o teor de substituição de areia natural por areia reciclada aumenta, há a 

variação das taxas de absorção de água das misturas. 

É possível dizer através dos resultados obtidos que, aos 28 dias de idade, as médias das 

misturas para a propriedade avaliada são significativamente diferentes, ao nível de 5%. 

Isto é justificado por causa da elevada capacidade de absorção de água do agregado 

reciclado, 6,11% (Tabela 4.5), comparada a 0,03% do agregado natural (Tabela 4.3), que 

refletiu diretamente na absorção de água das argamassas, como pode ser visto na Figura 

5.1. 
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Figura 5.1: Efeito do teor de RC sobre a absorção de água por imersão nas matrizes. 

 

Observa-se que as misturas 10RC e 20RC apresentaram acréscimos de, respectivamente, 

9,33% e 11,67% em comparação à mistura REF. 

Este mesmo comportamento foi encontrado por Lima e Leite (2012) em argamassas 

produzidas com 50% de substituição de agregado natural por agregado reciclado. Um 

aumento de 47,11% foi obtido na argamassa reciclada em comparação com a argamassa 

de referência, sendo este atribuído à maior porosidade de agregados reciclados. 

Oliveira (2012) também obteve um aumento na absorção de água por imersão de 7%, 

22% e 28%, em argamassas produzidas com 25%, 50% e 75% de agregado reciclado, 

respectivamente, atribuindo, também, este comportamento tanto à porosidade do 

agregado reciclado, como o aumento da relação a/c para a produção das argamassas 

recicladas. 

 

 

5.1.1.2 Índice de vazios 

 

 

O índice de vazios das misturas apresentou o mesmo comportamento da absorção de água 

por imersão. Como pode ser visto na Tabela 5.1, este parâmetro também aumentou com 
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a presença do RC, comparado à referência. A partir da análise de variância, pode-se 

concluir que o volume de resíduo de concreto (VRC) interfere significativamente na 

propriedade avaliada, como pode ser observado na Tabela 5.4. Para verificar se a presença 

do RC tem significância entre as misturas, foi realizado o Teste de Tukey. Os resultados 

do comparativo de médias encontram-se apresentados na Tabela 5.5. 

 

Tabela 5.4: Resultados da ANOVA – Influência do VRC no índice de vazios das 

argamassas. 

FATOR GDL MQ F calculado F 0,05 SIGNIFICÂNCIA 

VRC 2 8,388 141,4 5,14 S 

ERRO 6 0,059   
 

GDL: graus de liberdade; MQ: média quadrada; F calculado: valor calculado de F; F 0,05: valor 

tabelado de F para o nível de significância de 5%; S: significativo; NS: não significativo. 

 

Tabela 5.5: Resultado do comparativo de médias, após o Teste de Tukey – Índice de vazios 

Misturas Dif. Média Igualdade 

10RC / REF 3,08 MD 

20RC / REF 2,65 MD 

20RC / 10RC -0,43 MI 

MD: médias diferentes; MI: médias iguais 

 

É possível afirmar que a presença do RC influencia significativamente na propriedade 

avaliada, quando esta é comparada com a referência. Este comportamento está associado 

à porosidade do agregado reciclado que contribuiu para o aumento no índice de vazios 

das argamassas com resíduo, como pode ser visto na Figura 5.2. 
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Figura 5.2: Efeito do teor de RC sobre o índice de vazios nas matrizes. 

 

Verifica-se um acréscimo de 10,43% e 8,97% nas misturas contendo 10% e 20% de RC, 

respectivamente, em comparação a mistura REF. Este comportamento pode ser atribuído 

à porosidade do agregado reciclado, ou seja, a porosidade do agregado reciclado de 

concreto somado com porosidade da argamassa potencializou os valores de índice de 

vazios quando o RC foi inserido à mistura. 

Tais resultados estão de acordo com os encontrados por Oliveira (2012) e por Santiago 

(2008). 

 

 

5.1.1.3 Absorção de água por capilaridade 

 

 

A absorção de água por capilaridade por unidade de área, i, em materiais de construção 

porosos, frequentemente, tem uma relação direta com a raiz quadrada do tempo de 

exposição de acordo com a seguinte relação: 

𝑖 = 𝑆𝑡
1
2⁄ + 𝐶𝑡        Equação 5.1 

Onde t é o tempo e S é absortividade do material. C é um parâmetro experimental que é 

nulo quando quatro condições básicas são atendidas (ZEGA E DI MAIO, 2011). i) a 
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homogeneidade do material, com relação a distância do ponto de penetração da água; ii) 

o fluxo de absorção capilar deve ser perpendicular à face de exposição a água; iii) a água 

deve estar livremente disponível; iv) o efeito gravitacional não deve ser preponderante no 

processo de absorção. Nessa situação, a relação entre i e 𝑡
1
2⁄  é linear e a absortividade 

pode ser obtida pela inclinação da reta. 

Para as argamassas avaliadas neste estudo, no entanto, verifica-se na Figura 5.5 uma não 

linearidade da relação i-𝑡
1
2⁄ . Este fato foi também observado por Hall e Tse (1986) na 

avaliação de argamassas e atribuído a falha na última condição listada acima (efeito da 

gravidade), o que é comum em materiais que apresentam macroporos e estrutura porosa 

mais aberta.  

 

 

Figura 5.3: Curva de absorção de água por capilaridade ao longo do tempo: a) matriz 

natural. 
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Figura 5.4: Curva de absorção de água por capilaridade ao longo do tempo: b) matriz 

10RC. 

 

 

Figura 5.5: Curva de absorção de água por capilaridade ao longo do tempo: c) matriz 

20RC. 

 

A partir da correlação entre a equação (1) e as três curvas experimentais obtidas neste 

trabalho, para cada mistura, mostradas nas Figura 5.3, Figura 5.4 e Figura 5.5, foi possível 

obter os valores de S e C apresentados na Tabela 5.6, com seus respectivos coeficientes 

de variação. Um comparativo de médias utilizando o teste de Tukey é também 

apresentado. 
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Tabela 5.6: Resultados do ensaio de absorção por capilaridade, absortividade e parâmetro 

experimental C com seus coeficientes de variação, em %, entre parênteses. 

Absorção de água por 

capilaridade K (g/cm2) 

Absortividade S 

(g/cm². h½) 

Parâmetro C, equação (1) 

(g/cm². h-1) 

2,83a (0.9) 0,60a (0,9) -0,0327a (2,3) 

3,19b (2.6) 0,59a (1,2) -0,0285b (2,5) 

3,14b (1.5) 0,58a (4,3) -0,0277b (2,5) 

* Para cada propriedade, letras iguais representam médias estatisticamente iguais. 

 

O ensaio de absorção permitiu, também, a determinação do coeficiente de absorção de 

água por capilaridade (Equação 5.2). 

K = (Ma - M)/A         Equação 5.2 

Onde: 

Ma: massa do corpo de prova, após a absorção de água tornar-se constante; 

M: massa do corpo de prova antes do ensaio; 

A: área de seção transversal do corpo de prova em contato com a água.  

 

O valor de K corresponde ao máximo valor de i, ou seja, o ponto a partir do qual a relação 

i-𝑡
1
2⁄  passa a ser constante. 

A absorção de água por capilaridade, índice K na Tabela 5.6: Resultados do ensaio de 

absorção por capilaridade, absortividade e parâmetro experimental C com seus 

coeficientes de variação, em %, entre parênteses. Apresenta comportamento similar à 

absorção de água por imersão, com aumento de até 12,7% com a introdução do agregado 

reciclado.  

Zega e Di Maio (2011) encontraram a mesma taxa (13%) de aumento na absorção capilar 

ao utilizar agregado reciclado fino na produção de concretos. Tal fato foi atribuído pelos 

autores à maior absorção de água do agregado reciclado, em comparação ao natural. No 

entanto, avaliando a absortividade S das misturas analisadas (Tabela 5.6) verifica-se que 

não há variação pela adição do agregado reciclado. Este fato pode ser atribuído à 

modificação dos poros da argamassa endurecida; devido à maior presença de grãos finos 

do agregado reciclado, é esperado um empacotamento da mistura que resulta no 

refinamento dos poros. Dessa forma, o efeito negativo da absorção de água do agregado 
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reciclado sobre a absortividade (FATHIFALZ et al. 2011) é compensada pelo efeito fíler 

dos grãos menores que 75 microns. Além desse fator, é verificado que, em argamassas, o 

aumento no teor de superplastificante reduz o valor absortividade S e do parâmetro C 

(ZEGA e DI MAIO, 2011). 

Esses valores de absortividade indicam, então, que a matriz autoadensável com agregado 

reciclado tende a apresentar o mesmo comportamento frente à ação dos agentes 

agressivos que a matriz com agregado natural. 

 

 

5.1.1.4 Retração por secagem 

 

 

Na Figura 5.6, estão apresentadas as curvas de retração por secagem que representam o 

comportamento da matriz com agregado natural, assim como as matrizes com agregado 

reciclado. 

 

 

Figura 5.6: Influência do RC na retração por secagem das argamassas. 
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A partir dos resultados acima obtidos, verifica-se que à medida que o RC foi incorporado 

à mistura de referência, a retração por secagem aumentou. Este fato está associado à 

estrutura porosa do agregado reciclado de concreto, que absorve mais água. Como esta 

água é livre, fica mais susceptível a sair durante o processo de retração por secagem, 

maximizando este efeito. 

No entanto, o maior refinamento dos poros da matriz reciclada, identificada pela redução 

da absortividade, impede a saída rápida dessa água. Assim, nas idades iniciais os 

comportamentos de retração por secagem das três misturas estão semelhantes e a análise 

da influência do RC somente é percebida a partir de 21 dias de medição. 

Aos 28 dias de medição, a retração por secagem na mistura 10RC foi de 8,29% e para a 

mistura 20RC foi de 9,48%, em comparação com a mistura REF. Tomando como 

referência o tempo total de realização do ensaio (63 dias), as matrizes 10RC e 20RC, 

apresentavam respectivamente, 83,14% e 65,33% da sua retração por secagem total. 

Aos 63 dias de medição as misturas REF, 10RC e 20RC, apresentaram retração por 

secagem de -1056με, -1161με e -1209με, respectivamente. Estes valores representam um 

acréscimo na retração por secagem de 9,97% e 14,51% nas misturas 10RC e 20RC, 

quando comparadas com a mistura de referência. 

A taxa de aumento observada na mistura 20RC foi menor que a taxa encontrada por Braga 

el al. (2012). Esses autores verificaram aumento da ordem de 44% na retração por 

secagem das argamassas com 15 % de agregado reciclado. 

Lima e Leite (2012) verificaram um aumento na retração por secagem para a mistura com 

50% de agregado reciclado, chegando a 186% em relação à referência. Tal 

comportamento também foi encontrado por Oliveira (2012), no qual a retração por 

secagem em argamassas com agregado reciclado aumentou em função do aumento nos 

teores de substituição. 

Na Figura 5.7 encontram-se os gráficos de retração por secagem pela perda de massa. 
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Figura 5.7: Gráfico de retração por secagem em relação a perda de massa das misturas. 

 

A partir dos resultados obtidos, verifica-se que as misturas 10RC e 20RC apresentaram 

perda de massa de 4,21% e 1,88% em comparação com a mistura REF. Lima e Leite 

(2012) também observaram que a perda de massa foi mais significativa para as 

argamassas recicladas. 

 

 

5.1.2 Propriedades mecânicas 

 

 

Na Tabela 5.7 estão apresentados os resultados médios de resistência à compressão axial 

(fc), resistência à tração por compressão diametral (ftd), resistência à tração na flexão 

(ftf), e resistência à compressão (rc) proveniente do ensaio de cubos resultantes da ruptura 

da amostra no ensaio de resistência à tração na flexão conforme NBR 13279 (ABNT, 

2005), acompanhados dos seus respectivos coeficientes de variação. 
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Tabela 5.7: Resultados médios das propriedades mecânicas avaliadas nas matrizes. 

Misturas fc (MPa) 
C.V. 

(%) 
ftd (MPa) 

C.V. 

(%) 
ftf (MPa) 

C.V. 

(%) 
rc (MPa) 

C.V. 

(%) 

REF 30,02 (2,38) 2,00 (38,72) 7,53 (9,98) 33,37 (4,87) 

10RC 29,49 (4,42) 1,99 (36,84) 6,98 (21,37) 34,61 (3,77) 

20RC 31,78 (3,10) 2,04 (16,80) 6,84 (1,93) 34,99 (4,41) 

 

 

5.1.2.1 Resistência à compressão axial nas matrizes 

 

 

Os resultados apresentados na Tabela 5.7 mostram uma redução de 0,59% na resistência 

à compressão na mistura com 10% de RC e um acréscimo de 2,79% deste parâmetro para 

a mistura 20RC, quando comparada à REF. Para avaliar a influência do volume de resíduo 

de concreto nesta propriedade, foi realizada a análise de variância, apresentada na Tabela 

5.8. 

 

Tabela 5.8: Resultados da ANOVA – Influência do VRC na resistência à compressão axial. 

FATOR GDL MQ F calculado F 0,05 SIGNIFICÂNCIA 

VRC 2 4,32083 4,07218 5,14 NS 

ERRO 6 1,06106 
   

GDL: graus de liberdade; MQ: média quadrada; F calculado:  valor calculado de F; F 0,05: valor 

tabelado de F para o nível de significância de 5%; VRC: volume de resíduo de concreto; S: 

significativo; NS: não significativo. 

 

De acordo com os resultados obtidos, pode-se dizer que a substituição de agregado natural 

por agregado de resíduo de concreto não influencia significativamente na resistência à 

compressão das misturas analisadas. O mesmo aconteceu no comparativo de médias, 
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apresentado na Tabela 5.9, ou seja, não existe diferença entre as misturas para a 

propriedade avaliada. 

 

Tabela 5.9: Resultado do comparativo de médias, após o Teste de Tukey - fc. 

Mistura Dif. Média Igualdade 

10RC / REF -0,54 MI 

20RC / REF 1,76 MI 

20RC / 10RC 2,29 MI 

MI: médias iguais 

 

A Figura 5.8 mostra o gráfico com os resultados de resistência à compressão axial. 

 

 

Figura 5.8: Resistência à compressão das matrizes aos 28 dias de idade. 

 

Evangelista e Brito (2010) também encontraram pequena variação na resistência à 

compressão de concretos com 30% de agregado reciclado de concreto. Entretanto, esses 

resultados de resistência à compressão diferem dos obtidos por Neno et al. (2013). Os 

autores conseguiram um incremento de 36% na resistência à compressão de argamassas, 

com 20% de substituição de agregado natural por agregado reciclado. 
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5.1.2.2 Resistência à tração na flexão e resistência à compressão de cubos 

 

 

Para avaliar a influência do RC na resistência à tração na flexão foi realizada a análise de 

variância (Tabela 5.10), onde é possível afirmar que esta propriedade não é influenciada 

pelos teores de RC utilizados. O mesmo aconteceu no comparativo de médias, após o 

teste de Tukey, mostrados na Tabela 5.11. 

 

Tabela 5.10: Resultados da ANOVA para resistência a tração na flexão. 

FATOR GDL MQ F calculado F 0,05% SIGNIFICÂNCIA 

VRC 2 0,4052 0,4327 5,14 NS 

ERRO 6 0,9365 
   

GDL: graus de liberdade; MQ: média quadrada; F calculado:  valor calculado de F; F 0,05: valor 

tabelado de F para o nível de significância de 5%; S: significativo; NS: não significativo. 

 

Tabela 5.11: Resultado do comparativo de médias, após o Teste de Tukey - ftf. 

Mistura Dif. Média Igualdade 

10RC / REF -0,55 MI 

20RC / REF -0,70 MI 

20RC / 10RC -0,15 MI 

MI: médias iguais 

 

Com isso pode-se dizer que não existe diferença entre as misturas para a propriedade 

avaliada, considerando os dois teores de substituição de areia natural por areia reciclada.  

A Figura 5.9, mostra os resultados de resistência à tração na flexão. 
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Figura 5.9: Resistência a tração na flexão nas matrizes aos 28 dias. 

 

As reduções de 7,30% e 9,16% para as misturas 10RC e 20RC, respectivamente, 

comparada à mistura REF, foram contrárias ao resultado obtido por Neno et al. (2013), 

os autores obtiveram um acréscimo de 36% para argamassa com 20% de agregado 

reciclado.  

Oliveira (2012) verificou que não houve diferença entre as argamassas com teores de 25% 

e 50% de agregado reciclado, em relação à argamassa de referência. 

A Figura 5.10 mostra os corpos de prova sendo submetidos ao ensaio de resistência à 

tração na flexão. 

 

 

Figura 5.10: Corpos de prova sendo ensaiados, a) início, b) momento da ruptura e c) pós 

ruptura. 

 

A seguir são tratados os resultados de resistência à compressão realizados a partir do 

ensaio de resistência a tração na flexão. Nesse ensaio foram utilizadas as metades 
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provenientes dos corpos de prova de dimensões 4 cm x 4 cm x 16 cm, utilizados no ensaio 

de resistência a tração na flexão. 

Da mesma maneira que no ensaio de resistência à tração na flexão, os resultados de 

resistência à compressão foram avaliados por meio da análise de variância (Tabela 5.12), 

de modo a verificar a influência do RC nesta propriedade. 

 

Tabela 5.12: Resultados da ANOVA para resistência à compressão - rc. 

FATOR GDL MQ F calculado F 0,05% SIGNIFICÂNCIA 

VRC 2 2,88 1,287 4,25 NS 

ERRO 9 2,24     

GDL: graus de liberdade; MQ: média quadrada; F calculado: valor calculado de F; F 0,05: valor 

tabelado de F para o nível de significância de 5%; S: significativo; NS: não significativo. 

 

De acordo com a Tabela 5.12, o volume de RC utilizado não apresenta influência na 

resistência à compressão das argamassas estudadas. O mesmo aconteceu no comparativo 

de médias, após o teste de Tukey, apresentados na Tabela 5.13. 

 

Tabela 5.13: Resultado do comparativo de médias, após o Teste de Tukey - rc. 

Mistura Dif. Média Igualdade 

10RC / REF 1,24 MI 

20RC / REF 1,62 MI 

20RC / 10RC 0,38 MI 

MI: Médias iguais 

 

Pode-se dizer, após a análise estatística, que a presença do resíduo de concreto, para os 

dois teores de substituição utilizados, não influencia a propriedade de resistência à 

compressão. Este mesmo comportamento foi obtido no ensaio de resistência à 

compressão uniaxial, em corpos de prova cilíndricos de argamassa, conforme item 

5.1.2.1. 



88 

 

 

Na Figura 5.11, estão apresentados os resultados de resistência à compressão, para as 

misturas REF, 10RC e 20RC. 

 

 

Figura 5.11: Valores médios de resistência à compressão para as matrizes natural e 

recicladas. 

 

Verifica-se, através dos resultados obtidos, o aumento da resistência à compressão à 

medida que o teor de RC aumentou, sendo estes acréscimos de 3,71% e 4,85%, 

respectivamente, para as misturas 10RC e 20RC comparadas à mistura REF. Estes 

acréscimos, porém, não foram considerados significativos diante da análise estatística já 

apresentada. 

 

 

5.1.2.3 Resistência à tração por compressão diametral 

 

 

Para avaliar a influência do RC nesta propriedade também foram realizadas as análises 

de variância e Teste de Tukey. Os resultados da análise de variância encontram-se na 

Tabela 5.14. 
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Tabela 5.14: Resultados da ANOVA para resistência a tração por compressão diametral - 

ftd. 

FATOR GDL MQ F calculado F 0,05% SIGNIFICÂNCIA 

VRC 2 0,0020 0,0048 5,14 NS 

ERRO 6 0,4201     

GDL: graus de liberdade; MQ: média quadrada; F calculado:  valor calculado de F; F 0,05: valor 

tabelado de F para o nível de significância de 5%; S: significativo; NS: não significativo. 

 

De acordo com o resultado obtido é possível afirmar que a resistência à tração por 

compressão diametral não é influenciada pelos teores de RC utilizados, sendo esse 

comportamento também verificado para as outras propriedades já avaliadas, como 

resistência à compressão axial e resistência a tração na flexão. Para avaliar se há diferença 

significativa entre as misturas, foi realizado o comparativo de médias, apresentado na 

Tabela 5.15, através do teste de Tukey. 

 

Tabela 5.15: Resultado do comparativo de médias, após o Teste de Tukey - rc. 

Mistura Dif. Média Igualdade 

10RC / REF -0,005 MI 

20RC / REF 0,044 MI 

20RC / 10RC 0,050 MI 

MI:  Médias iguais 

 

Segundo este Teste, não existe diferença entre as misturas para a propriedade em questão, 

podendo-se dizer que não há diferença em utilizar agregado natural ou agregado reciclado 

para a propriedade de resistência à tração por compressão diametral. 
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5.2 AVALIAÇÃO DOS COMPÓSITOS NO ESTADO ENDURECIDO 

 

 

5.2.1 Propriedade física 

 

 

5.2.1.1 Retração por secagem 

 

 

Nas Figura 5.12, Figura 5.14 e Figura 5.16 estão apresentadas as curvas de retração 

obtidas para as argamassas compósitas estudadas. Todas as misturas analisadas 

apresentam tempo de secagem de 42 dias.  

 

 

Figura 5.12: Influência do VF na retração por secagem dos compósitos. 

 

Aos 42 dias de leitura, a mistura REF4F apresentou uma retração por secagem de -980με 

e a mistura REF6F, uma retração por secagem de -708με, em comparação com a mistura 
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REF que apresentou retração por secagem de -1012με. Pode-se dizer que 4% de fibra de 

sisal propiciou uma redução de 3,16% em relação à mistura REF. Para 6% de fibra de 

sisal esta diminuição chegou a 30% na retração por secagem comparada à referência. Tal 

fato pode estar associado à hornificação na fibra que, provavelmente, reduziu a sua 

absorção de água da fibra. 

Na Figura 5.13, encontra-se o gráfico de retração por secagem em relação à perda de 

massa para as misturas REF e REF com 4% e 6% de fibra. 

 

 

Figura 5.13: Gráfico de retração por secagem em relação a perda de massa para a mistura 

de referência e referência com 4% e 6% de fibra. 

 

As misturas REF4F e REF6F ao final de 42 dias de retração por secagem apresentaram 

perda de massa de 11,85% e 11,83%, respectivamente, comparadas à mistura REF que 

apresentou perda de massa de água de 10,66%. Este comportamento pode ser atribuído à 

absorção de água da fibra que, mesmo sendo baixa, em virtude do processo de 

hornificação, não deixa de absorver água. 

Na Figura 5.14, consta o gráfico de retração por secagem em função do tempo para a 

mistura com 10RC e 10RC com 4% e 6% de fibra. 
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Figura 5.14: Influência do VF na retração por secagem dos compósitos. 

 

A partir da Figura 5.14, pode-se afirmar que a mistura 10RC4F apresentou uma retração 

por secagem de -772με e a mistura 10RC6F, uma retração por secagem de -902με, em 

comparação com a mistura 10RC que apresentou retração por secagem de -1069με. Para 

estas misturas verificam-se também menores retrações por secagem para as argamassas 

contendo fibra, sendo esta redução de 27,81% para o teor de 4% e 15,69% para o teor de 

6%, fato este associado a baixa absorção de água da fibra em virtude da sua hornificação. 

Na Figura 5.15 consta o gráfico de retração por secagem em relação a perda de massa 

para as misturas 10RC e 10RC com 4% e 6% de fibra. 
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Figura 5.15: Gráfico de retração por secagem em relação a perda de massa para a mistura 

com 10RC e 10RC com 4% e 6% de fibra. 

 

Pode-se dizer que em virtude das fibras absorverem água, mesmo em pequena quantidade, 

estas misturas apresentaram maiores perdas de massa. Ou seja, 10RC4F perdeu cerca de 

11% e a mistura 10RC6F em torno de 11,5%, comparado à mistura 10RC que perdeu 

cerca de 10% de massa de água. 

Na Figura 5.16 consta o gráfico de retração por secagem em função do tempo para a 

mistura com 20RC e 20RC com 4% e 6% de fibra. 
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Figura 5.16: Influência do VF na retração por secagem dos compósitos. 

 

Observa-se através da Figura 5.16 que as misturas contendo fibra apresentaram menores 

retrações por secagem quando comparada à matriz, sendo estas reduções de 20,85% e 

32,32% para as misturas 20RC4F e 20RC6F, respectivamente, comparada à 20RC. 

Na Figura 5.17 consta o gráfico de retração por secagem em relação a perda de massa 

para a mistura 20RC e 20RC com 4% e 6% de fibra. 
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Figura 5.17: Gráfico de retração por secagem em relação a perda de massa para a mistura 

com 20RC e 20RC com 4% e 6% de fibra. 

 

Através da Figura 5.17 pode-se dizer que a mistura 20RC apresentou maior perda de 

massa de água, comparada às misturas 20RC4F e 20RC6F que, reduziram cerca de 

10,62% e 12,67%, respectivamente. 

De um modo geral, o comportamento observado na retração por secagem e na perda de 

água para as misturas com 4% e 6% de fibras, em comparação com suas respectivas 

matrizes, pode estar associado a eficiência do tratamento de hornificação das fibras, que 

visa reduzir a absorção de água (FERREIRA, 2012). Outro fator que também pode vir a 

influenciar é a baixa absorção de água por capilaridade da matriz, já observado neste 

estudo (Tabela 5.6). Dessa forma a fibra contribui para a redução da retração por secagem 

da matriz, como já observado para fibra de polipropileno em matrizes recicladas 

(MESBAH e BUYLE-BODIN, 1999). 

Toledo Filho et al. (2005) estudaram a retração por secagem de compósitos com fibras 

curtas, e observaram que a retração aumenta quando as fibras vegetais estão presentes nas 

matrizes de cimento, e que quanto maior é a fração volumétrica, maior é a retração por 

secagem. Esses resultados foram obtidos, no entanto, com matriz de argamassa 

convencional e com fibras sem tratamento, o que leva há uma maior absorção de água do 

compósito e consequentemente uma maior retração por secagem. 
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5.2.2 Propriedades mecânicas 

 

 

5.2.2.1 Resistência à compressão uniaxial nos compósitos 

 

 

Os resultados de resistência à compressão uniaxial dos compósitos, com seus respectivos 

coeficientes de variação, encontram-se na Tabela 5.16. Para uma melhor compreensão 

dos resultados, as matrizes (REF, 10RC e 20RC) também são mostradas nesta tabela. 

 

Tabela 5.16: Resistência à compressão dos compósitos, aos 28 dias de idade. 

Misturas fc (MPa)-C.V. 

(%) 

Misturas fc (MPa)-C.V. 

(%) 

Misturas fc (MPa)-

C.V. (%) 

REF 30,02 – (2,38) 10RC 29,49 – (4,42) 20RC 31,78 – (3,10) 

REF4F 18,54 – (1,11) 10RC4F 18,91 – (4,10) 20RC4F 17,05 – (8,66) 

REF6F 17,79 – (2,96) 10RC6F 17,17 – (3,06) 20RC6F 15,49 – (3,45) 

 

Nos compósitos, foi realizada a análise de variância visando obter a influência do volume 

de resíduo de concreto e do volume de fibra, separadamente, bem como a interação ente 

eles, os resultados estão apresentados na Tabela 5.17. 

 

Tabela 5.17: Resultados da ANOVA para resistência à compressão uniaxial nos 

compósitos. 

FATOR GDL MQ F calculado F 0,05% SIGNIFICÂNCIA 

A - VRC 2 1,04 1,37 3,55 NS 

B - VF 2 506,28 664,48 3,55 S 

AB 4 5,22 6,85 2,92 S 

ERRO 18 0,76   
 

GDL: graus de liberdade; MQ: média quadrada; F calculado:  valor calculado de F; F 0,05: valor 

tabelado de F para o nível de significância de 5%; S: significativo; NS: não significativo. 
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A partir dos resultados fornecidos pela ANOVA, pode-se afirmar que o VF quando 

analisado separadamente é um fator de influência para a propriedade avaliada. O mesmo 

não acontece quando a análise é feita para o VRC, pois este somente apresenta 

importância quando está associado com o VF (Tabela 5.17). 

 

  

Figura 5.18: Superfície de resposta da análise fatorial dos resultados do ensaio de 

resistência à compressão. 

 

O efeito da interação VRC e VF é traduzido pela curvatura das curvas de nível, quanto 

maior a curvatura, maior é o efeito da interação na propriedade avaliada (Figura 5.18). 

Pode-se observar que, para VF=1% não há variação na resistência à compressão a medida 

que aumenta VRC, no entanto, para VF=6% nota-se uma variação da resistência à 

compressão com o aumento do VRC, ou seja, para volumes reduzidos de fibra as curvas 

de nível estão praticamente paralelas, não tendo interferência na propriedade avaliada. 

Para avaliar se as médias entre as misturas são iguais ou diferentes foi realizado o Teste 

de Tukey, cujos resultados estão apresentados na Tabela 5.18.  
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Tabela 5.18: Comparativo de médias após o teste de Tukey - fc. 

Influência da fibra de sisal Influência do resíduo de concreto 

Misturas Igualdade Misturas Igualdade 

REF 
REF4F MD 

REF 
10RC MI 

REF6F MD 20RC MI 

REF4F REF6F MI 10RC 20RC MI 

10RC 
10RC4F MD 

REF4F 
10RC4F MI 

10RC6F MD 20RC4F MI 

10RC4F 10RC6F MI 10RC4F 20RC4F MI 

20RC 
20RC4F MD 

REF6F 
10RC6F MI 

20RC6F MD 20RC6F MI 

20RC4F 20RC6F MI 10RC6F 20RC6F MI 

MI: Médias iguais; MD: Médias diferentes. 

 

De fato, analisando os resultados mecânicos na Tabela 5.18, verifica-se uma redução 

desta propriedade em relação à referência. No entanto a variação na propriedade das 

misturas 4F para as misturas 6F não foi relevante e por isso as médias foram consideradas 

iguais após o teste de Tukey. 

Isto pode ser justificado pela presença de fibras curtas distribuídas aleatoriamente em 

matrizes cimentícias que, normalmente reduzem a resistência à compressão. Isto ocorre 

em virtude dos compósitos apresentarem maior porosidade que a matriz sem fibra 

(NGOLLÈ e PÉRA, 1997), pois durante os processos de mistura e lançamento, uma maior 

quantidade de ar é incorporada ao material. Dentre os fatores que interferem nesse 

fenômeno estão as características da fibra (tipo, volume e comprimento), características 

de matriz (tipo e granulometria do agregado, fator água-cimento, uso de adições e 

aditivos, etc.) e mesmo o tipo de misturador utilizado. 

Em relação à influência do agregado reciclado, a Tabela 5.18 mostra que presença do 

mesmo não interfere na propriedade avaliada. 

A Figura 5.19, mostra a relação entre a resistência à compressão axial dos compósitos e 

resistência à compressão axial das matrizes. 
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Figura 5.19: Relação entre a resistência à compressão axial dos compósitos e resistência à 

compressão axial das matrizes. 

 

De acordo com a análise é possível observar uma redução na propriedade avaliada, para 

todas as misturas, com 4% e 6% de fibra. Apesar da redução ter sido mais acentuada para 

as misturas com 6% de fibra, em comparação com sua respectiva matriz, a diferença entre 

as misturas com 4% e com 6% foi de 4,83%, 9,37% e 9,25% para REF, 10RC e 20RC 

respectivamente. 

Lima (2004) observou uma redução de 24,90% na resistência à compressão em 

compósitos reforçados com 3% de fibra de sisal, comportamento este também encontrado 

por Toledo Filho (1997), que constatou redução de 31,8% nesta propriedade, com o 

aumento no teor de fibra. Melo Filho (2005) verificou que a adição de 6% de fibras longa 

de sisal alinhadas unidirecionalmente ocasionou uma redução da resistência à compressão 

no compósito quando comparado com a matriz. 
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5.2.2.2  Resistência à tração por compressão diametral 

 

 

Os resultados de resistência à tração por compressão diametral dos compósitos, com seus 

respectivos coeficientes de variação, encontram-se na Tabela 5.19. Para uma melhor 

compreensão dos resultados, as matrizes também são mostradas nessa tabela. 

 

Tabela 5.19: Resistência tração por compressão diametral dos compósitos aos 28 dias de 

idade. 

Misturas 
ftd (MPa)-

C.V. (%) 
Misturas 

ftd (MPa)-C.V. 

(%) 
Misturas 

ftd (MPa)-

C.V. (%) 

REF 2,00 – (38,72) 10RC 1,99 – (36,84) 20RC 2,04 – (16,80) 

REF4F 2,20 – (1,10) 10RC4F 2,13 – (3,14) 20RC4F 2,28 – (1,75) 

REF6F 1,95 – (0,13) 10RC6F 2,04 – (6,47) 20RC6F 1,88 – (0,13) 

 

Para avaliar a influência do resíduo de concreto e o volume de fibras, separadamente, bem 

como a interação entre eles nesta propriedade, análise de variância foi realizada. Os 

resultados encontram-se na Tabela 5.20. 

 

Tabela 5.20: Resultados da ANOVA para resistência a tração por compressão diametral 

nos compósitos. 

FATOR GDL MQ F calculado F 0,05% SIGNIFICÂNCIA 

A - VRC 2 0,0006 0,0043 3,55 NS 

B - VF 2 0,1548 1,0286 3,55 NS 

AB 4 0,0183 0,1216 2,92 NS 

ERRO 18 0,1505    

GDL: graus de liberdade; MQ: média quadrada; F calculado:  valor calculado de F; F 0,05: valor 

tabelado de F para o nível de significância de 5%; S: significativo; NS: não significativo. 

 

A partir da análise da Tabela 5.20 é possível afirmar que nenhum dos fatores avaliados 

interfere na resistência a tração por compressão diametral, mesmo quando o VRC e o VF 
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são analisados em conjunto. Por conseguinte, foi realizado o comparativo de médias, pelo 

Teste de Tukey, com o objetivo de avaliar a significância entre as misturas (Tabela 5.21). 

 

Tabela 5.21: Comparativo de médias após o teste de Tukey – ftd. 

Influência da fibra de sisal Influência do resíduo de concreto 

Misturas Igualdade Misturas Igualdade 

REF 
REF4F MI 

REF 
10RC MI 

REF6F MI 20RC MI 

REF4F REF6F MI 10RC 20RC MI 

10RC 
10RC4F MI 

REF4F 
10RC4F MI 

10RC6F MI 20RC4F MI 

10RC4F 10RC6F MI 10RC4F 20RC4F MI 

20RC 
20RC4F MI 

REF6F 
10RC6F MI 

20RC6F MI 20RC6F MI 

20RC4F 20RC6F MI 10RC6F 20RC6F MI 

MI: Médias iguais; MD: Médias diferentes. 

 

Os valores de resistência à tração por compressão diametral, para todas as misturas, não 

foram afetados pela presença do agregado reciclado e da fibra de sisal, ou seja, 

apresentaram médias estatisticamente iguais, de acordo com o teste de Tukey. 

A Figura 5.20 mostra a relação entre resistência a tração por compressão diametral dos 

compósitos e resistência a tração por compressão diametral das matrizes. 
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Figura 5.20: Relação entre a resistência a tração por compressão diametral dos compósitos 

e resistência a tração por compressão diametral das matrizes. 

 

Carneiro (2010) determinou a resistência à tração por compressão diametral em 

compósitos com 1% e 3% de fibras de coco e observou que essa propriedade exibiu 

praticamente a mesma resistência para os dois teores de fibra. 

 

 

5.2.2.3 Comportamento à flexão dos compósitos 

 

 

Nas Figura 5.21 a Figura 5.26 são apresentadas as curvas tensão versus deslocamento 

para os compósitos estudados. E na Tabela 5.22, encontram-se os resultados 

experimentais obtidos a partir da análise das curvas. 
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Figura 5.21: Curva carga-deslocamento para compósitos reforçados com 4% de fibra. 

 

 

Figura 5.22: Curva carga-deslocamento para compósitos com 10% RC e reforçados com 

4% de fibra. 
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Figura 5.23: Curva carga-deslocamento para compósitos com 20% RC e reforçados com 

4% de fibra 

 

 

Figura 5.24: Curva carga-deslocamento para compósitos reforçados com 6% de fibra. 
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Figura 5.25: Curva carga-deslocamento para compósitos com 10% RC e reforçados com 

6% de fibra. 

 

 

Figura 5.26: Curva carga-deslocamento para compósitos com 20% RC e reforçados com 

6% de fibra 
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Tabela 5.22: Resultados experimentais do ensaio de flexão para os compósitos com 4% e 

6% de fibra. 

Misturas 
σ pico 

(MPa) 

δ pico 

(MPa) 

σ pós-

pico(MPa) 

δ pós-

pico(MPa) 
I30 FT150 

Compósitos com 4% de fibra 

REF4F 2,90 (12,4) 0,63(29,6) 3,33 (3,8) 6,98 (55,7) 39,50 (35,4) 0,10 (16,6) 

10RC4F 3,43 (12,8) 0,73 (7,4) 3,53 (4,4) 7,39 (47,9) 31,42 (22,0) 0,11 (10,1) 

20RC4F 3,06 (16,0) 0,94 (40,1) 3,35 (2,6) 10,55 (48,3) 27,31 (23,1) 0,09 (43,6) 

Compósitos com 6% de fibra 

REF6F 2,05 (15,5) 0,68 (21,7) 2,7 (4,3) 23,04 (13,4) 38,33 (31,52) 0,07 (23,8) 

10RC6F 2,94 (11,3) 0,95 (11,6) 3,78 (13,3) 18,11 (42,7) 30,46 (24,02) 0,07 (43,0) 

20RC6F 2,33 (3,6) 1,34( 23,0) 3,43 (6,04) 29,21 (17,5) 18,73 (28,8) 0,06 (6,4) 

 

a) Efeito da fibra e RC sobre as propriedades mecânicas 

 

O efeito do teor de RC sobre a carga de pico dos compósitos é apresentado na Figura 

5.27. Verifica-se que, independente do teor de fibras, a adição de agregado reciclado 

incrementa a tensão de pico, com relação à mistura com agregado natural, sendo que as 

misturas com 20% de RC apresentaram a menor contribuição, da ordem de 5%. Esse fato 

está associado ao aumento de resistência mecânica das matrizes com a introdução do 

agregado reciclado, já observado para resistência à compressão. 
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Figura 5.27: Efeito do teor de RC sobre a tensão de pico dos compósitos. 

 

O teor de agregado também influencia a relação entre a tensão pós-pico e a tensão de pico 

dos compósitos. Verifica-se nas figuras que a introdução de fibras permitiu um ganho de 

tensão após a fissuração dos compósitos, no entanto, como observado na Figura 5.28, a 

intensidade dessa contribuição depende do teor de agregado reciclado, demonstrando uma 

interação entre os parâmetros. Para Vf = 4%, a relação entre tensão pós-pico e tensão de 

pico reduz com a presença do agregado reciclado. Para Vf = 6%, a relação aumenta para 

teor de RC de 20%.  

Esse aumento da tensão após a fissuração da matriz, mesmo utilizando fibras curtas de 

sisal, demonstra que houve um aumento da aderência fibra-matriz, seja pela melhoria na 

distribuição das fibras com a matriz autoadensável, seja pela hornificação da fibra. 
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Figura 5.28: Efeito do teor de RC sobre a tensão pós pico dos compósitos. 

 

Usualmente a resistência mecânica do compósito reduz com o aumento do teor de fibra. 

De fato, é verificado que o aumento do teor de fibra de 4% para 6% reduz a tensão de 

pico, como mostra a Figura 5.29. No entanto, a tensão pós-pico incrementou com o 

aumento do volume de fibras para as matrizes recicladas. 

 

 

Figura 5.29: Efeito do teor de RC e VF sobre a tensão na flexão. 

 

O efeito do teor de resíduo de concreto sobre a tenacidade (índice FT150) é mostrado na 

Figura 5.30. Verifica-se que, para teor de 10% de RC a tenacidade do compósito com 



109 

 

 

matriz reciclada é próxima da matriz, para ambos os teores de fibra. Para teor de RC de 

20% é verificado uma redução da tenacidade. 

 

 

Figura 5.30: Efeito do teor de RC sobre a tenacidade 

 

b) Análise da fissuração 

 

A partir da observação das curvas das Figura 5.21 a Figura 5.26 é verificado uma 

semelhança no padrão de comportamento até o deslocamento de aproximadamente 10 

mm; a mistura de referência e a mistura com 20% de resíduo de concreto apresentam 

padrão de distribuição de fissuras muito próximos, já a mistura com 10% de RC 

apresentou fissuras mais distribuídas até esse nível de deslocamento. 

Na Figura 5.31 apresenta-se a análise da curva, com a resposta típica de fissuração para 

o compósito com resíduo de concreto e 4% de fibra. 
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Figura 5.31: Resposta típica da fissuração do compósito com resíduo de concreto e 4% de 

fibra. 

 

A Figura 5.31 evidencia as cinco áreas que evidenciam o padrão de fissuração do 

compósito sob o esforço de flexão. A fase I & II corresponde a faixa de deslocamento 

onde o comportamento do compósito é governado pela matriz e pelas fibras. Essa área 

termina com o aparecimento de fissuras na matriz. No entanto sua capacidade de suportar 

carga não é influenciada pela presença das fibras. Assim, a área I corresponde ao 

surgimento de pequenas fissuras na matriz e a área II corresponde ao surgimento de uma 

fissura capaz de se propagar por toda largura da amostra. 

A fase III inicia-se com o aparecimento de fissuras devido ao aumento de tensão aplicada 

no carregamento, e a transferência de carga da matriz para as fibras, essa fase apresentou 

5 fissuras. Ainda nessa fase houve uma tendência de aumento no espaçamento das fissuras 

até o início da fase IV. Na fase IV e V nenhuma nova fissura é aberta e ocorre o início da 

perda de aderência fibra-matriz, o número de fissuras mantém-se constante como pode 

ser observado na Figura 5.32, ocorre a abertura das fissuras existentes e as fibras são 

descoladas de forma progressiva, nessa fase a capacidade do compósito de suportar carga 

é principalmente influenciada pelas fibras. 
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Figura 5.32: Fissuração da amostra com RC e 4% de fibra. 

 

Diferentemente do comportamento das misturas com 4% de fibras de sisal, as misturas 

com 6% de fibras apresentaram uma redução no espaçamento entre as fissuras, assim 

como uma redução nos picos de tensão, esse comportamento pode ser atribuído à 

solicitação mais rápida das fibras durante o carregamento, devido ao maior volume de 

fibra nessas misturas. 

A semelhança no padrão de comportamento é observada até deslocamentos de 

aproximadamente 15 mm. A mistura de referência e a mistura com 10% de resíduo de 

concreto apresentam padrão de distribuição de fissuras muito próximos. Já a mistura com 

20% de RC apresentou poucos picos de fissura. 

Pode-se observar ainda que a tensão de pico das misturas 10RC6Fe 20RC6F foi maior 

que a mistura REF6F. Tal acréscimo na tensão de pico pode ser atribuído a presença do 

resíduo de concreto e foram obtidos entre os deslocamentos de 0,5 – 1,5 mm. A tensão 

pós-pico para todas as misturas com 6% de fibras foi obtida entre deslocamentos de 18 - 

23 mm. 

A partir da análise das Figura 5.24, Figura 5.25 e Figura 5.26, para os compósitos com 

6% de fibra, pode-se afirmar ainda que a inserção do resíduo de concreto aumentou a 

carga de pico em 43,41% e 13,65%, respectivamente, para as misturas 10RC6F e 

20RC6F, em comparação com a mistura REF6F, assim como há um acréscimo para os 

valores de deslocamento. 
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A tensão pós-pico das misturas REF6F, 10RC6F e 20RC6F apresentaram um acréscimo 

de 31,70%, 28,57% e 47,21%, respectivamente. Na comparação entre o pós-pico das 

misturas com 6% de fibra, a misturas 10RC6F apresentou um acréscimo de 40%, 

enquanto a mistura 20RC6F apresentou um acréscimo de 27%. 

Para as curvas analisadas é possível observar que não há uma queda brusca nos valores 

de tensão, e ainda ocorre um incremento de carga após a primeira fissura até 

deslocamentos bem superiores a carga de fissuração. 

Ainda de acordo com as Figura 5.24, Figura 5.25 Figura 5.26, e analisando a influência 

do volume de fibra, observa-se uma redução nos valores de tensão de pico, quando o 

volume de fibra aumenta de 4% para 6%. Para o pós-pico essa redução foi apenas 

observada na mistura com REF6F. 

A Figura 5.33 apresenta a análise da curva, com a resposta típica de fissuração para o 

compósito com resíduo de concreto e 6% de fibra. 

 

 

Figura 5.33: Resposta típica da fissuração do compósito com resíduo de concreto e 6% de 

fibra. 

 

A partir da análise da Figura 5.33, pode-se destacar cinco áreas que explicam o 

comportamento do compósito sob o esforço de flexão. A fase I & II corresponde a faixa 
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de deslocamentos onde o comportamento do compósito é governado pela matriz e pelas 

fibras. Essa área termina com o aparecimento de fissuras na matriz, no entanto sua 

capacidade de suportar carga não é influenciada pela presença das fibras. Assim a área I 

corresponde ao surgimento de pequenas fissuras na matriz, e a área II corresponde ao 

surgimento de uma fissura capaz de se propagar por toda largura da amostra. 

A fase III inicia-se com o aparecimento de múltiplas fissuras devido ao aumento de tensão 

aplicada pelo carregamento e a transferência de carga da matriz para as fibras. É a fase 

que apresenta maior número de fissuras, cerca de 19. Nessa fase há uma tendência a 

diminuição no espaçamento das fissuras até o início da fase IV. Na fase IV é terminada a 

fase se múltipla fissuração, ou seja, nenhuma nova fissura é aberta e ocorre o início da 

perda de aderência fibra-matriz. O número de fissuras mantém-se constante, como pode 

ser observado na Figura 5.34. A fase V é caracterizada pela abertura das fissuras 

existentes e as fibras são descoladas de forma progressiva. Nessa fase a capacidade do 

compósito de suportar carga é diminuída havendo a redução nos valores de tensão. 

 

 

Figura 5.34: Múltipla fissuração da amostra com RC e 6% de fibra. 

 

Os resultados obtidos a partir do ensaio de flexão em quatro pontos, estão de acordo com 

os resultados encontrados por Silva et al. (2009). No entanto, para a produção dos 

compósitos o autor utilizou 10% de fibras longas alinhadas. 
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Melo Filho (2012) estudou o comportamento sob flexão de compósitos reforçados com 

2%, 4% e 6% de fibras curtas de sisal de 25 e 50 mm, e os resultados indicaram uma 

redução na tensão de primeira fissura, entre 1 e 6%, para as fibras com 25 mm. Para os 

compósitos com fibras de 50 mm, a redução foi de 6,5% e 10%. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

O objetivo desta pesquisa foi a produção de matriz autoadensável utilizando areia 

reciclada de concreto com vistas a sua aplicação em compósitos reforçados com fibra de 

sisal. O uso de adições minerais e de agregados com diâmetro reduzido, e elevada 

porcentagem de finos do agregado reciclado, possibilitou a produção de uma matriz 

autoadensável. 

Na avaliação das propriedades físicas das matrizes produzidas com substituição de 10% 

e 20% de agregado natural por agregado reciclado de concreto, pode-se afirmar: 

As absorções de água por imersão, para as matrizes recicladas, apresentaram um 

acréscimo de 9% a 11% nas taxas de absorção de água. 

O índice de vazios apresentou o mesmo comportamento da absorção de água, acréscimos 

de 10,43% e 8,97%, para as misturas com 10% e 20% de resíduo de concreto. 

Um acréscimo na ordem de 5,99% e 1,38% para as misturas 10RC e 20RC, 

respectivamente, foi observado para a massa específica quando comparadas com 

argamassa de referência. 

A absortividade das argamassas recicladas foi reduzida de forma significativa, pela 

presença dos finos presente no resíduo de concreto. A maior redução nessa propriedade 

foi encontrada para a argamassa com 20% de substituição. 

Um acréscimo na retração por secagem de 9,65% e 14,20% foi observado nas misturas 

10RC e 20RC, quando comparadas com a mistura de referência. No entanto, o 

comportamento de retração nas idades iniciais foi semelhante para as três misturas. 

Na avaliação das propriedades mecânicas estudadas nas matrizes (resistência à 

compressão axial, resistência à tração por compressão diametral, resistência a tração na 

flexão), de um modo geral, a substituição do agregado natural por agregado reciclado não 

afetou significativamente as propriedades estudadas. 

Na avaliação da retração por secagem nos compósitos produzidos com 4% e 6% de fibra 

de sisal, observou-se uma redução nos valores de retração em comparação com sua 

respectiva matriz de referência. 
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Os resultados mecânicos demonstraram que os compósitos produzidos com agregado 

natural ou reciclado apresentaram valores de resistência mecânica compatíveis com 

aqueles relatados na literatura, mas com maior índice de reforço, o que amplia a 

aplicabilidade do material.  

Quanto ao comportamento sob esforços de flexão, os resultados indicaram que quanto 

maior o volume de fibra, menor foram os valores de primeira fissura. As misturas com 

4% e 6% de fibras apresentaram múltipla fissuração, no entanto para as misturas com 6% 

de fibra a densidade de fissuração foi maior. 

Diante do exposto conclui-se que o uso de agregado reciclado de concreto é viável na 

produção de matriz autoadensável. A matriz reciclada mostrou-se adequada para a 

produção de compósitos com elevado volume de fibra (4% e 6%). 

O tratamento superficial das fibras foi eficiente na redução da capacidade de absorção de 

água, reduzindo principalmente a retração por secagem dos compósitos. Os compósitos 

desenvolvidos a partir de matrizes recicladas mostram um caminho no desenvolvimento 

de materiais sustentáveis. 

 

 

6.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Para uma melhor compreensão do comportamento dos compósitos produzidos com matriz 

reciclada são necessários alguns estudos complementares. 

 Determinar a durabilidade dos compósitos através de ciclos de molhagem e 

secagem. 

 Produção de placas e caracterização mecânica quanto a tração direta. 

 Produção de compósitos com as matrizes recicladas e diferentes comprimentos de 

fibra, caracterização mecânica quanto ao comportamento sob flexão e resistência 

à compressão. 
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APÊNDICE 1 – RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DO ENSAIO DE FLEXÃO EM QUATRO PONTOS. 

 

Tabela 8.1: Índice de tenacidade definidos pela ASTM C1018 e NBN-B15-238, para os compósitos com 4% e 6% de fibra. 

Misturas 
ASTM C1018 (1992) NBN B15-238 (1992) 

I5 I10 I20 I30 R5,10 R10,20 R20,30 FT600 FT300 FT150 P600 P300 P150 

REF4F 
Média 4,59 12,04 25,80 39,50 149,01 137,60 136,95 0,09 0,10 0,10 1,14 2,26 4,82 

C.V. 38,14 38,84 36,21 35,42 39,27 33,94 33,95 27,93 20,78 16,65 32,16 5,16 3,83 

10RC4F 
Média 3,44 9,53 20,60 31,42 121,79 110,76 108,21 0,13 0,10 0,11 1,53 2,38 5,02 

C.V. 23,68 23,58 22,75 22,02 23,62 22,28 20,64 16,51 3,36 10,10 26,94 13,64 6,03 

20RC4F 
Média 2,89 8,43 18,04 27,31 110,89 96,01 92,78 0,11 0,09 0,09 1,59 2,11 4,39 

C.V. 34,81 27,83 27,44 23,06 24,20 27,16 15,61 14,60 57,58 43,65 20,58 38,84 17,88 

REF6F 
Média 4,03 11,50 24,80 38,33 149,42 133,01 135,31 0,07 0,06 0,07 0,92 1,67 3,52 

C.V. 24,13 27,76 29,54 31,52 29,73 31,11 35,14 46,29 29,07 23,83 35,74 17,29 12,57 

10RC6F 
Média 2,43 9,08 19,76 30,46 132,93 106,79 107,01 0,11 0,07 0,07 1,58 1,99 3,82 

C.V. 42,10 22,19 24,31 24,02 38,81 26,21 23,71 23,69 16,67 43,01 24,53 16,77 42,19 

20RC6F 
Média 1,90 5,51 11,96 18,73 72,10 64,54 67,66 0,13 0,05 0,06 2,10 1,71 3,74 

C.V. 35,27 31,74 29,89 28,77 30,18 28,36 26,89 25,66 8,09 6,39 27,20 5,99 3,86 

 

 


