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RReessuummoo  

Buscando evitar as anomalias surgidas nos revestimentos de argamassa, muitos 
projetistas e construtores têm procurado soluções alternativas, dentre as quais 
aparece o emprego de argamassas com adição de fibras. Porém, o conhecimento 
sobre o comportamento deste compósito é empírico, principalmente no Brasil, onde 
inexistem pesquisas sistêmicas sobre o assunto. A partir deste contexto, o presente 
trabalho teve por objetivo investigar a influência da adição de fibras de polipropileno 
em argamassas para revestimento, no que se refere ao seu comportamento reológico 
e mecânico.  

Para avaliar o comportamento reológico, foram empregadas as técnicas de ensaio 
dropping ball e squeeze flow, e a avaliação da aplicabilidade quanto à execução do 
revestimento, utilizando o conhecimento de um operário experiente. Para avaliar o 
comportamento mecânico, foram utilizados ensaios relativos a resistência à tração na 
flexão, resistência à compressão e módulo de elasticidade dinâmico. Os compósitos 
de argamassa produzidos no trabalho apresentam variação na matriz e no teor de 
fibras. A variação na matriz compreendeu o tipo de argamassa e a dosagem de água. 
Foram utilizadas duas argamassas, largamente empregadas no mercado da 
Construção Civil, uma com baixo teor de ar incorporado (da ordem de 5%) e outra 
com alto teor (da ordem de 30%) e foram utilizados seis teores de água. Quanto à 
fibra, empregou-se um único tipo, com 6mm de comprimento, variando-se o seu teor 
na mistura, com cinco dosagens distintas.  

Como resultado, constatou-se que a adição de fibras influencia na reologia das 
argamassas devido (não somente) às suas características físicas e mecânicas, mas 
também porque ao serem introduzidas, modificam fortemente as características da 
matriz original, como por exemplo, as alterações do teor de ar incorporado. Assim, 
constatou-se que a adição de fibras na argamassa com baixo teor de ar elevou este 
teor; enquanto na com alto teor de ar, a adição de fibras reduziu o teor de ar. Estas 
alterações conferiram condições de aplicabilidade particulares a cada tipo de 
argamassa. O comportamento mecânico das argamassas também foi alterado. Dentre 
os “modificadores reológicos” estudados, o teor de fibras na argamassa com baixo 
teor de ar incorporado foi o que mais contribuiu com a alteração da propriedade 
mecânica; enquanto para a argamassa com alto teor de ar, o teor de água é o que mais 
afeta o comportamento mecânico. 

 

PALAVRAS-CHAVE: revestimento de argamassa; argamassa para revestimento; 
reologia; trabalhabilidade; resistência mecânica; fibra de polipropileno. 



 v 

AAbbssttrraacctt  

Many designers and constructors have been looking for alternative solutions trying to 
avoid types of anomalies in the mortar rendering. One of these solutions is the 
application of mortar with fibres’ addition. However, the knowledge concerning the 
composite behavior is very empirical, mainly in Brazil where there are no systematic 
researches about this subject. From this context, the objective of this job is to 
investigate the influence of the polypropylene fibres’ addition in the rheological and 
mechanical behavior of the mortar applied in rendering. 

For the study of the rheological behavior, laboratory evaluations were done using the 
following methods: dropping ball and squeeze flow. Furthermore, for the 
applicability evaluation, the knowledge of an expert was taken into account. For the 
study of the mechanical behavior, laboratory evaluations were done using the 
following methods: evaluation of the flexural strength, compressive strenght and 
dynamic elastic modulus. In this job, the mortar composites present variation in the 
matrice and fibre. The variation in the matrice involves the mortar type and the water 
dosage. Two mortars widely used in the civil construction market were used in this 
present work: one with low air voids formation (about 5%) and other with high air 
voids formation (about 30%). Six water percentages were also used in the matrice 
variation. Polypropylene fibres with length 6mm were used in the fibre variation. 
Five different fibre percentages were used in the mixes. 

As results, the fibres’ addition evidenced alterations in the mortars rheological due 
(not only) to physicals and mechanicals characteristics, but also because when the 
fibres were inserted, they modified the characteristics of the original matrice 
strongly, as for example, the alteration of the incorporated air percentage. So, the 
fibres’ addition in the mortar with low air voids formation increased the air 
formation; while in the mortar with high air voids formation, the fibres’ addition 
decreased the air formation. These alterations evidenced the specifics applicability 
conditions for each type of mortar. The mortar mechanical behavior also was altered. 
Inside the “rheological modifications” studied, the fibre percentage in the mortar 
with low air voids formation was what more contributed with the alteration of the 
mechanical property; while that the mortar with high air voids formation, the water 
percentage is what more affected the mechanical behavior. 

 

KEYWORDS: mortar rendering, mortar for the rendering, rheology, mechanical 

resistance, polypropylene fibres. 



 vi 

  SUMÁRIO 

Resumo...............................................................................................................................................iv 

Abstract...............................................................................................................................................v 

Lista de Tabelas...............................................................................................................................xiv 

Capítulo 1 Introdução....................................................................................................... 1 

1.1 Apresentação do Tema ......................................................................................................... 1 

1.2 Objetivo ................................................................................................................................ 5 

1.3 Justificativas ......................................................................................................................... 5 

1.4 Metodologia.......................................................................................................................... 7 

1.5 Estrutura do Trabalho .......................................................................................................... 8 

Capítulo 2 Fibras em Materiais Cimentícios ................................................................ 10 

2.1 O Uso da Fibra de Polipropileno ....................................................................................... 10 

2.2 Contribuição das Fibras..................................................................................................... 12 

2.3 Atuação da Fibra de Polipropileno .................................................................................... 13 

2.4 Eficiência das Fibras de Polipropileno no Reforço............................................................ 16 
2.4.1 Características e Propriedades da Fibra.......................................................................... 17 
2.4.2 Natureza da Matriz ......................................................................................................... 22 
2.4.3 Preparo do Compósito .................................................................................................... 22 

Capítulo 3 Características e Propriedades da Argamassa com Fibras .................... 25 

3.1 Características Reológicas ................................................................................................. 25 
3.1.1 A Importância da Reologia de Argamassa ..................................................................... 27 
3.1.2 A Evolução do Estudo das Propriedades Reológicas ..................................................... 28 
3.1.3 Parâmetros Reológicas ................................................................................................... 29 
3.1.4 Fatores que Afetam os Parâmetros Reológicos .............................................................. 31 
3.1.5 Microestrutura do Compósito......................................................................................... 38 
3.1.6 Técnicas de Caracterização Reológica ........................................................................... 46 

3.2 Retenção de Água ............................................................................................................... 50 

3.3 Teor de Ar Incorporado...................................................................................................... 52 

3.4 Propriedades Mecânicas .................................................................................................... 53 
3.4.1 Porosidade na Argamassa............................................................................................... 54 
3.4.2 Resistência Mecânica ..................................................................................................... 57 
3.4.3 Módulo de Elasticidade .................................................................................................. 59 

Capítulo 4 Programa Experimental............................................................................... 63 

4.1 Arranjo Experimental ......................................................................................................... 64 

4.2 Materiais da Argamassa..................................................................................................... 65 
4.2.1 Seleção dos Materiais ..................................................................................................... 65 
4.2.2 Caracterização dos Materiais.......................................................................................... 65 

4.3 Preparo das Argamassas.................................................................................................... 72 
4.3.1 Dosagem......................................................................................................................... 72 
4.3.2 Mistura ........................................................................................................................... 73 

4.4 Avaliação das Argamassas no Estado Fresco .................................................................... 77 
4.4.1 Teor de Ar Incorporado.................................................................................................. 78 



 vii

4.4.2 Avaliação da Reologia.................................................................................................... 79 
4.4.3 Retenção de Água........................................................................................................... 81 
4.4.4 Avaliação da Aplicabilidade do Revestimento............................................................... 82 

4.5 Avaliação das Argamassas no Estado Endurecido............................................................. 85 
4.5.1 Moldagem e Cura dos Corpos-de-prova......................................................................... 85 
4.5.2 Densidade de Massa da Argamassa Endurecida............................................................. 86 
4.5.3 Resistência à Tração na Flexão ...................................................................................... 86 
4.5.4 Resistência à Compressão .............................................................................................. 86 
4.5.5 Módulo de Elasticidade .................................................................................................. 87 

Capítulo 5 Apresentação e Discussão dos Resultados ............................................. 88 

5.1 Caracterização dos Materiais da Matriz ............................................................................ 88 

5.2 Caracterização das Fibras ................................................................................................. 88 

5.3 Avaliação das Argamassas no Estado Fresco .................................................................... 90 
5.3.1 Teor de Ar Incorporado.................................................................................................. 90 
5.3.2 Apresentação dos Resultados Determinados pelo Dropping Ball .................................. 97 
5.3.3 Apresentação dos Resultados Determinados pelo Squeeze Flow ................................... 98 
5.3.4 Correlação entre as Técnicas de Medição Reológica ................................................... 102 
5.3.5 Influência do Misturador no Comportamento Reológico ............................................. 108 
5.3.6 Efeito da Composição do Compósito na Reologia ....................................................... 115 

5.4 Avaliação das Argamassas no Estado Fresco Relacionada à Execução do Revestimento125 
5.4.1 Avaliação de Aplicabilidade......................................................................................... 125 
5.4.2 Retenção de Água......................................................................................................... 137 

5.5 Correlações ...................................................................................................................... 139 
5.5.1 Comparação entre os Perfis Reológicos a partir da Carga de Deformação e a 
Aplicabilidade das Argamassas ................................................................................................. 139 
5.5.2 Teor de Ar Incorporado com a Aplicabilidade das Argamassas................................... 146 
5.5.3 Retenção de Água com a Aplicabilidade das Argamassas ........................................... 148 

5.6 Avaliação das Argamassas no Estado Endurecido........................................................... 149 
5.6.1 Densidade de Argamassa Endurecida........................................................................... 149 
5.6.2 Resistência à Compressão ............................................................................................ 151 
5.6.3 Resistência à Tração na Flexão .................................................................................... 154 
5.6.4 Módulo de Elasticidade ................................................................................................ 157 

Capítulo 6 Considerações Finais e Sugestões para Trabalhos Futuros ................ 161 

6.1 Considerações quanto aos Objetivos Alcançados ............................................................ 162 
6.1.1 Técnicas de Medição da Reologia ................................................................................ 162 
6.1.2 Influência das Fibras no Comportamento Reológico das Argamassas ......................... 163 
6.1.3 Influência das Fibras na Aplicabilidade das Argamassas ............................................. 164 
6.1.4 Influência das Fibras no Comportamento Mecânico .................................................... 166 

6.2 Sugestões para Futuros Estudos....................................................................................... 167 

Referências Bibliográficas................................................................................................ 169 

Anexos ................................................................................................................................ 176 



 viii 

Lista de Figuras 

Figura 1.1. Situação das manifestações patológicas em revestimento na cidade de Porto 

Alegre. FONTE: Comunidade da Construção de Porto Alegre, 2003. ________ 2 

Figura 1.2. Ilustração computacional do edifício E-Tower - uso de revestimento do tipo 

“fachada cortina”. ________________________________________________ 3 

Figura 2.1. Perfil da curva tensão em função da deformação da matriz de cimento. FONTE: 

Figueiredo, 2000. ________________________________________________ 14 

Figura 2.2. Perfil da curva tensão em função da deformação da matriz de cimento reforçada 

com fibras de aço. FONTE: Figueiredo, 2000. _________________________ 15 

Figura 2.3. Modo de apresentação das falhas de dispersão das fibras na matriz. ________ 23 

Figura 3.1. Efeito do formato da partícula na viscosidade. FONTE: Rohn 

(http://www.malvern.co.uk/LabEng/products/iwtm/rheology.htm em novembro de 

2005). _________________________________________________________ 31 

Figura 3.2. Efeito do tamanho do agregado na concentração máxima de fibras de aço. Fonte: 

Grunewald (2004). _______________________________________________ 32 

Figura 3.3. Efeito da quantidade de agregado graúdo na fração volumétrica de fibras de aço. 

Fonte: Swamy; Mangat citado por Grunewald (2004). ___________________ 33 

Figura 3.4. Relação entre a fração volumétrica da fibra de polipropileno e a tenaao de 

escoamento. Fonte: Ponikiewski; Szwabowski (2005). ___________________ 34 

Figura 3.5. Efeito do tipo de material da fibra no valor da tensão de escoamento. Fonte: 

Ponikiewski; Szwabowski (2005). ___________________________________ 35 

Figura 3.6. Efeito do comprimento e do teor de fibra no comportamento do estado fresco de 

concreto, a partir do ensaio VeBe. Fonte: Johnston (1995). _______________ 36 

Figura 3.7. Efeito do comprimento e da fração volumétrica da fibra, na tensão de 

escoamento de argamassas. Fonte: Ponikiewski; Szwabowski (2005). _______ 37 

Figura 3.8. Relação entre água/cimento e volume de fibra. Fonte: Worner; Techen (1995). 37 

Figura 3.9. Esquema das posições das forças de interação entre as fibras: (a) concentração 

de fibras em suspensão submetidas a uma força externa de cisalhamento 

(FONTE: Servais et al., (2002)); (b) detalhe da interação - secção transversal da 

fibra interagindo com o meio fluido da suspensão (FONTE: Servais et al., 

(1999)).________________________________________________________ 40 

Figura 3.10. Fibra de vidro na suspensão de matriz polimérica. Fonte: Yu Chan et al., (1978).

______________________________________________________________ 43 



 ix 

Figura 3.11. Ilustração qualitativa sobre o potencial de formação de vazios devido: a) ao 

contato de superfícies curvas de mesmo diâmetro; b) superfície curva com lisa; c) 

adição de fibras flexíveis.__________________________________________ 44 

Figura 3.12. Ilustração qualitativa sobre o potencial das fibras flexíveis em se dobrar e 

preencher os grandes vazios entre as partículas sólidas. _________________ 45 

Figura 3.13. Ilustração qualitativa sobre o potencial do efeito parede de fibras com pequenas 

partículas sólidas da argamassa.____________________________________ 45 

Figura 3.14. Esquema do ensaio de mesa de consistência, prescrito pela NBR 13 276 (ABNT, 

1995), com a respectiva medida do índice de espalhamento (“D”). _________ 46 

Figura 3.15. Ilustração do ensaio de dropping ball: (a) ilustração do aparato do ensaio que 

permite a queda da esfera de uma altura fixa (300mm); (b) esquema da 

seqüência de ensaio com a respectiva medida do índice de penetração.______ 47 

Figura 3.16. Parâmetros para o ensaio de Squeeze flow: (a) ilustração do aparato de ensaio; 

(b) esquema da geometria do ensaio._________________________________ 49 

Figura 3.17. Interface da argamassa com o substrato cerâmico. Bolhas de ar adicionadas 

pelo aditivo incorporador de ar. Fonte: Carasek, 1996. __________________ 55 

Figura 3.18. Interface da argamassa com o substrato cerâmico: a) bolhas de ar aprisionadas 

no corpo da argamassa; b) bolhas de ar aprisionados na interface argamassa-

substrato. Fonte: Carasek, 1996. ____________________________________ 55 

Figura 3.19. Influência da adição de fibra no módulo de elasticidade de argamassas: a) com 

o aumento do teor de fibra ocorre o aumento do teor de ar e a redução do 

módulo de elasticidade; b) correlação entre o módulo de elasticidade com o teor 

de ar.__________________________________________________________ 62 

Figura 4.1. Fluxograma das etapas do programa experimental. _____________________ 63 

Figura 4.2. Variáveis para o estudo da avaliação reológica – produção dos compósitos com 

o misturador de laboratório. _______________________________________ 64 

Figura 4.3. Variáveis para o estudo da avaliação de aplicabilidade e propriedades 

mecânicas – produção dos compósitos com o misturador de obra.__________ 64 

Figura 4.4. Picnômetro de gás hélio.___________________________________________ 67 

Figura 4.5. Micrografias de fibras de polipropileno, para medição: (a) do comprimento; (b) 

da seção transversal. _____________________________________________ 68 

Figura 4.6. Corpo-de-prova utilizado para o ensaio de resistência à tração. ___________ 70 

Figura 4.7. Micrografias de fibras de polipropileno, para medição: (a) do comprimento livre; 

(b) da seção transversal. __________________________________________ 71 

Figura 4.8. Misturadores utilizados para a produção dos compósitos de argamassa._____ 74 



 x 

Figura 4.9. Etapas de produção dos compósitos de argamassa A30. __________________ 75 

Figura 4.10. Etapas de produção dos compósitos de argamassa A5 – 1ª etapa. _________ 76 

Figura 4.11. Etapas de produção do compósito de argamassa A5 – 2ª etapa. ___________ 77 

Figura 4.12. Ensaio do teor de ar incorporado - pesagem da argamassa no molde padrão. 78 

Figura 4.13. Etapas do ensaio de dropping ball: moldagem, medição e queda da esfera.__ 79 

Figura 4.14. Etapas de procedimento de execução do ensaio squeeze flow. ____________ 80 

Figura 4.15. Plano do ensaio squeeze flow: deslocamento vertical do pistão até 2,5mm e o 

seu repouso durante 30s. __________________________________________ 81 

Figura 4.16. Etapas de procedimento e equipamento utilizado para o ensaio de retenção de 

água.__________________________________________________________ 81 

Figura 4.17. Revestimentos de 1m2 produzidos em substrato de blocos de concreto e 

cerâmicos. _____________________________________________________ 82 

Figura 4.18. Avaliação do manuseio da argamassa durante a produção do revestimento. _ 83 

Figura 4.19. Aplicação da argamassa. _________________________________________ 84 

Figura 4.20. Acabamento da superfície revestida com a desempenadeira. _____________ 84 

Figura 4.21. Equipamento para a compactação da argamassa.______________________ 85 

Figura 4.22. Ensaio de resistência à tração._____________________________________ 86 

Figura 4.23. Ensaio de resistência à compressão. ________________________________ 87 

Figura 4.24. Etapas de procedimentos para o ensaio de módulo de elasticidade. ________ 87 

Figura 5.1. Diagrama tensão versus deformação, típico da fibra de polipropileno. ______ 89 

Figura 5.2. Teor de ar incorporado em relação ao teor de fibras – compósito de argamassa 

A5 e A30. ______________________________________________________ 91 

Figura 5.3. Perfil que representa o efeito da adição de fibras no teor de ar incorporado das 

argamassas avaliadas. ____________________________________________ 93 

Figura 5.4. Resultado do dropping ball: efeito da adição de fibra nas argamassas A5 e A30, 

para diferentes teores da relação água/materiais secos.__________________ 97 

Figura 5.5. Resultado do squeeze flow: efeito da adição de fibra na argamassa de relação 

água/materiais secos 15,5%. _______________________________________ 99 

Figura 5.6. Resultado do squeeze flow: efeito da adição de água na argamassa com teor de 

fibras de 1000 g/m³. _____________________________________________ 100 

Figura 5.7. Resultado do squeeze flow dos compósitos de argamassa A5 e A30, em uma 

mesma escala.__________________________________________________ 101 

Figura 5.8. Perfil típico da curva de carga em relação ao descolamento do ensaio squeeze 

flow. Estágio 1: pequeno deslocamento – deformação elástica; estágio 2: 



 xi 

deslocamento intermediário – deformação plástica e/ou fluxo viscoso; estágio 3: 

enrijecimento por deformação (strain hardening).  FONTE: Min et al., 1994. 102 

Figura 5.9. Correlação entre o método dropping ball e squeeze flow. ________________ 103 

Figura 5.10. Compósitos de argamassa que pertencem na “faixa de carga” e “faixa de 

índice de penetração”. ___________________________________________ 105 

Figura 5.11. Faixa para os perfis reológicos para os compósitos de argamassa A5 

considerados aplicáveis pelo dropping ball. __________________________ 106 

Figura 5.12. Faixa para os perfis reológicos para os compósitos de argamassa A30 

considerados aplicáveis pelo dropping ball. __________________________ 107 

Figura 5.13. Curvas de compósitos que não estão na faixa reológica da região de forças 

superficiais, mas encontram-se na faixa na região de forças mássicas. _____ 107 

Figura 5.14. Compósitos de argamassa A5, produzidos com dois tipos de misturadores - 

resultados de carga máxima determinado pelo squeeze flow, no deslocamento de 

2,5 mm do pistão. _______________________________________________ 110 

Figura 5.15. Compósitos de argamassa A5, produzidos com dois tipos de misturador - 

resultados de carga máxima determinado pelo squeeze flow, no deslocamento de 

1,5 mm do pistão. _______________________________________________ 112 

Figura 5.16. Compósitos de argamassa A30, produzidos com dois tipos de misturador - 

resultados de carga máxima determinado pelo squeeze flow, no deslocamento de 

2,5 mm do pistão. _______________________________________________ 113 

Figura 5.17. Influência da água no valor de carga dos compósitos de argamassa A5. ___ 115 

Figura 5.18. Influência da água no valor de carga dos compósitos de argamassa A30. __ 116 

Figura 5.19.Teor de ar incorporado dos compósitos de argamassa A30. _____________ 117 

Figura 5.20. Efeito da água nos compósitos A5, que apresentam teor de ar em até 14%, 

incorporado por fibras. __________________________________________ 118 

Figura 5.21. Comportamento do efeito da água no valor de carga. __________________ 118 

Figura 5.22. Influência das fibras no valor de carga dos compósitos de argamassa A5.__ 119 

Figura 5.23. Influência das fibras no valor de carga dos compósitos de argamassa A30._ 120 

Figura 5.24. Perfil do teor de ar e da carga em função do teor de fibras adicionadas na 

argamassa A30. ________________________________________________ 120 

Figura 5.25. Perfil do teor de ar e da carga em função do teor de fibras adicionadas na 

argamassa A5 – compósitos produzidos com misturador de obra. _________ 121 

Figura 5.26. Perfil do teor de ar e da carga em função do teor de fibras adicionadas na 

argamassa A5 – compósitos produzidos com misturador de laboratório.____ 122 

Figura 5.27. Comportamento do efeito das fibras no valor de carga. ________________ 122 



 xii

Figura 5.28. Influência da água, do teor de ar incorporado e da energia de mistura na 

intensidade do pico de inflexão. ____________________________________ 124 

Figura 5.29. Avaliação do manuseio da argamassa A30: a) aspecto manuseável da 

argamassa com teor de fibras de 2500g/m³; b) pouca argamassa aderida na 

colher ao se tentar projetar argamassa teor de fibras de 1000g/m³; c) uso da 

bisnaga na argamassa com teor de fibras de 1000g/m³; d) facilidade de produzir 

os “cordões” de argamassa com teor de fibras de 1000g/m³._____________ 126 

Figura 5.30. Avaliação do manuseio da argamassa A30: a) aspecto ainda manuseável da 

argamassa com teor de fibras de 2500g/m³; b) aspecto de difícil manuseio da 

argamassa com teor de fibras de 4500g/m³. __________________________ 127 

Figura 5.31. A adição de fibras confere sensibilidade à argamassa frente ao acréscimo de 

água - aspecto visual da adesão do compósito na colher do pedreiro após o 

acréscimo de 1% de água/materiais secos. ___________________________ 128 

Figura 5.32. Aspecto visual da chapada da argamassa A5: a) chapadas da argamassa sem 

fibra; b) chapadas da argamassa com teor de fibras de 1000g/m³._________ 129 

Figura 5.33. Espessura de argamassa A5 com teor de fibras de 2500g/m³: a) em várias 

demãos em um único lugar chegou a 13cm de espessura; b) após a queda 

observa-se a área de contato da argamassa com o substrado sem chapisco. _ 131 

Figura 5.34. Aspecto visual da argamassa A30 após a realização do “corte” pela régua de 

alumínio: a) teor de fibras de 1500g/m³; b) teor de fibras de 2500 g/m³. ____ 133 

Figura 5.35. Desempeno do revestimento: a) prática de borrifar água; b) aspecto visual final 

do revestimento desempenado e previamente borrifado; c) aspecto visual do 

revestimento sem que a superfície fosse borrifada. _____________________ 133 

Figura 5.36. a) Aspecto visual do acabamento final do revestimento de argamassa A30 com 

teor de fibras de 2500g/m³; b) movimentação da argamassa junto a borda da 

ferramenta. ____________________________________________________ 134 

Figura 5.37. Aspecto visual do acabamento final do revestimento: presença de pelotas de 

fibras. ________________________________________________________ 135 

Figura 5.38. Efeito da adição de fibras na retenção de água dos compósitos de argamassa 

A5. __________________________________________________________ 137 

Figura 5.39. Efeito da adição de fibras na retenção de água dos compósitos de argamassa 

A30. _________________________________________________________ 138 

Figura 5.40. Resultados de carga máxima determinado pelo squeeze flow.____________ 140 

Figura 5.41. Curva carga versus deslocamento da argamassa A5 sem fibras e com o teor de 

fibras de 500 g/m³. ______________________________________________ 142 



 xiii 

Figura 5.42. Faixa de carga das argamassas consideradas aplicáveis para revestimento. 143 

Figura 5.43. Curva carga versus deslocamento dos compósitos de argamassa A30 com 

13,5% de água/materiais secos.____________________________________ 145 

Figura 5.44. Resultados do teor de ar incorporado dos compósitos de argamassa A5 e 

argamassa A30. ________________________________________________ 147 

Figura 5.45. Efeito da adição de fibras na densidade endurecida dos compósitos de 

argamassa A5. _________________________________________________ 149 

Figura 5.46. Relação entre a densidade de argamassa endurecida com o teor de ar 

incorporado dos compósitos de argamassa A5.________________________ 150 

Figura 5.47. Efeito da adição de fibras na densidade endurecida dos compósitos de 

argamassa A30. ________________________________________________ 150 

Figura 5.48. Resultados da resistência à compressão dos compósitos de argamassa A5. _ 151 

Figura 5.49. Resultados da resistência à compressão dos compósitos de argamassa A30. 152 

Figura 5.50. Resultados da resistência à tração na flexão dos compósitos de argamassa A5.154 

Figura 5.51. Curva da resistência à resistência à tração na flexão e densidade de argamassa 

prismática  endurecida, em relação ao teor de fibras  – compósitos de argamassa 

A30. _________________________________________________________ 155 

Figura 5.52.  Resultados da resistência à tração na flexão dos compósitos de argamassa A30.

_____________________________________________________________ 155 

Figura 5.53. Resultados do módulo de elasticidade dos compósitos de argamassa A5.___ 157 

Figura 5.54. Curva do módulo de elasticidade e densidade de argamassa prismática  

endurecida, em relação ao teor de fibras  – compósitos de argamassa A5. __ 158 

Figura 5.55. Resultados do módulo de elasticidade dos compósitos de argamassa A30.__ 159 

Figura 5.56. Curva do módulo de elasticidade e densidade de argamassa prismática 

endurecida, em relação ao teor de fibras  – compósitos de argamassa A30. _ 160 

 

 

 

 



 xiv 

LLiissttaa  ddee  TTaabbeellaass  

Tabela 2.1. Características das fissuras das placas de argamassa reforçadas com fibras de 

polipropileno. FONTE: Balaguru, 1994. ______________________________ 16 

Tabela 2.2. Energia específica e resistência à tração na flexão de argamassa reforçada com 

fibras de polipropileno. FONTE: Cortez, 1999._________________________ 16 

Tabela 2.3. Energia específica e resistência à tração na flexão de argamassa reforçada com 

teor de fibras de polipropileno de 500 g/m³, com diferentes comprimentos. 

FONTE: Cortez, 1999. ____________________________________________ 18 

Tabela 2.4. Energia específica, fator de tenacidade e resistência à tração na flexão de 

argamassa reforçada com fibras de polipropileno de 20 mm. FONTE: Cortez, 

1999.__________________________________________________________ 19 

Tabela 2.5. Valores de dosagens utilizados por alguns pesquisadores. ________________ 19 

Tabela 2.6. Resumo dos resultados de caracterização geométrica e propriedades mecânicas 

da fibra de polipropileno, comercializadas com 18 µm de diâmetro, de cinco 

empresas do mercado brasileiro. FONTE: MOTTA et al. (2004).___________ 21 

Tabela 3.1 Resultados do teor de ar incorporado quando fibras são adicionadas em 

argamassas de cimento, cal e areia. _________________________________ 56 

Tabela 3.2. Resultados de resistências mecânicas quando fibras são adicionadas em 

argamassas com variação do tipo de cimento. Fonte: Puertas et al., (2005).__ 58 

Tabela 3.3. Resultados de resistências mecânicas quando fibras são adicionadas em 

argamassas classificadas como forte e fraca. Fonte: Patrício; Bastos (2005)._ 58 

Tabela 4.1. Relação das análises físicas e químicas, métodos de ensaios para a 

caracterização dos materiais do compósito e seus respectivos números de 

repetições. _____________________________________________________ 66 

Tabela 4.2. Características dos misturadores utilizados____________________________ 74 

Tabela 5.1. Resultados da característica física dos materiais constituintes da argamassa._ 88 

Tabela 5.2. Resultados das características físicas e mecânicas das fibras de polipropileno. 89 

Tabela 5.3. Impacto da adição da fibra e da água no valor do teor de ar pelo método 

graviométrico. __________________________________________________ 92 

Tabela 5.4. Argamassas consideradas teoricamente adequadas para serem aplicadas como 

revestimento – determinação pelo método dropping ball. ________________ 103 

Tabela 5.5. Resumo da avaliação da aplicabilidade das argamassas com fibras. _______ 136 

 



 1

CCAAPPÍÍTTUULLOO  11    

IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

11..11  AApprreesseennttaaççããoo  ddoo  TTeemmaa  

O revestimento é um elemento do subsistema vedação vertical que recobre o vedo e 

os elementos estruturais de edifícios, com funções de protegê-los contra a ação de 

agentes de deterioração, complementar as funções da vedação vertical, além de se 

constituir no acabamento final, exercendo funções estéticas e de valorização do bem.  

Diante dessas importantes funções, é de grande valia que o revestimento tenha um 

desempenho funcional adequado ao longo da sua vida útil, no ambiente ao qual o 

edifício está exposto, e que não apresente problemas patológicos. 

Particularmente no Brasil, os revestimentos exteriores mais comuns são constituídos 

por um conjunto de camadas de argamassa inorgânica, as quais podem ser recobertas 

ainda por uma camada de revestimento decorativo – também de argamassa, ou 

cerâmico, ou de rocha ou mesmo por uma película de pintura. E são exatamente estes 

revestimentos que têm apresentando patologias precoces, comprometendo o 

desempenho do edifício como um todo.  

As fissuras e o destacamento de placas de revestimento são as manifestações 

patológicas mais evidentes no revestimento de argamassa. Um diagnóstico realizado 

pela Comunidade da Construção de Porto Alegre, cujos principais resultados estão 

ilustrados pela Figura 1.1, permitiu constatar que durante a etapa de execução do 

edifício, as fissuras e trincas respondem por 41% das manifestações patológicas, 

seguidas por 26% de destacamento. Depois da entrega da obra, estas manifestações 

também são apontadas como os principais problemas, sendo as trincas e fissuras 

responsáveis por 55% das manifestações enquanto os destacamentos por 22% delas.  
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Figura 1.1. Situação das manifestações patológicas em revestimento na cidade de 

Porto Alegre. FONTE: Comunidade da Construção de Porto Alegre, 2003. 

O surgimento de fissuras, muitas vezes, compromete tão somente a estética do 

edifício; no entanto, pode estar associada ainda à perda da estanqueidade do 

revestimento, o que além de tirar a tranqüilidade dos usuários, pode levar à 

insalubridade dos ambientes, tornando-os inadequados à permanência de pessoas. 

Quando o problema estiver relacionado com o destacamento de partes do 

revestimento, a situação pode ficar ainda pior, pois a tranqüilidade dos usuários e de 

quem estiver no entorno é prejudicada principalmente pela perda de sua segurança, 

em função dos riscos de queda do revestimento. Um exemplo que chamou a atenção 

da população por ter sido amplamente divulgado pela mídia ocorreu em 2002, 

quando dezenas de pastilhas destacaram-se da fachada de um edifício de 12 andares 

localizado em Copacabana, Rio de Janeiro, atingindo três carros e uma pessoa1. 

Tanto a fissuração do revestimento, como a sua perda de aderência, com conseqüente 

destacamento, devem-se à ocorrência de tensões na camada de revestimento, seja de 

tração ou de cisalhamento na interface substrato-camada de revestimento, as quais 

freqüentemente são originadas por esforços físicos, mecânicos e ou por esforços 

cíclicos como, por exemplo, os devidos aos ciclos de molhagem e secagem das 

camadas ancoradas em uma base que não se deforma, aos gradientes térmicos entre a 

                                                

1 FONTE: O Globo, 17 de abril de 2002. 
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base e o revestimento, às deformações do edifício por cargas de vento, por fluência 

ou por retração da estrutura (VERHOEF, VAN ZIJL, 2002 apud JOHN, 2003). 

Dessa forma, sem saber precisamente como evitar as anomalias surgidas nos 

revestimentos de argamassa, muitos projetistas e construtores têm procurado 

soluções que possam substituir os revestimentos de argamassa, dentre os quais, têm 

sido empregados, particularmente na cidade de São Paulo, os painéis pré-fabricados 

de concreto ou mesmo de outros materiais leves, além das já tradicionais fachadas de 

alumínio compósito e cortinas de vidro.  

 

O E-Tower, ilustrado na Figura 1.2, é um 

edifício que fez uso de outro revestimento 

que não o de argamassa. 

Sua elevada altura2 associada à incidência 

de ventos fortes e conseqüente 

movimentação da estrutura 

proporcionaram a escolha de revestimento 

não aderido do tipo “fachada cortina” 

como uma solução para garantir os 

requisitos de desempenho estabelecidos 

em projeto. 

Porém, esses revestimentos geralmente 

são de elevado custo e não atendem às 

exigências econômicas da maioria dos 

edifícios, sobretudo daqueles cujo padrão 

de acabamento não seja tão elevado. 

Figura 1.2. Ilustração computacional do 

edifício E-Tower - uso de revestimento 

do tipo “fachada cortina”. 

                                                

2 E-Tower é um edifício comercial, localizado na capital de São Paulo com 162 metros de 

altura (do 4° piso do subsolo à cobertura). É o terceiro edifício mais alto de São Paulo e um 

dos cincos mais altos do Brasil. FONTE: Revista Rocha. 

http://www.revistarochas.com.br/revista/  
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Tendo a necessidade de buscar soluções para os revestimentos de fachada que 

atendam não somente aos requisitos de desempenho, mas que tenham baixo custo, os 

diversos agentes da cadeia produtiva do setor – pesquisadores, empresas construtoras, 

projetistas, fabricantes de materiais – começam a buscar soluções através da seleção 

de materiais compatíveis, de disposições construtivas adequadas e de uma aplicação 

correta. 

Nesse conjunto de ações que objetivam melhorar o desempenho do revestimento, o 

uso de fibras para reforçar as argamassas de revestimento vem conquistando uma 

parcela do mercado.  

Conforme Cortez (1999) e Matsusato (2002), obras localizadas em Minas Gerais, 

Goiânia e São Paulo têm feito uso de argamassa reforçada com fibras para revestir as 

estruturas e vedações do edifício. Além disso, os fabricantes de fibras são unânimes 

em afirmar que a venda de fibras para o mercado da construção civil vem crescendo 

a cada ano.  

Ocorre, porém, que esse produto tem sido introduzido nas argamassas de 

revestimento sem um adequado desenvolvimento tecnológico que permita oferecer 

garantia quanto ao desempenho do revestimento executado. 

O conhecimento sobre argamassa reforçada com fibras é ainda, em grande medida, 

empírico, fazendo-se necessário o domínio da tecnologia de produção desses 

revestimentos, de maneira a que se identifiquem claramente os requisitos e critérios 

de desempenho que deverão ser observados ao longo de sua vida útil, bem como, os 

métodos construtivos mais adequados para que esses requisitos sejam atendidos. 

Somente assim será possível avaliar os verdadeiros benefícios desse novo material.  

Tendo em vista a necessidade deste desenvolvimento tecnológico, o presente 

trabalho enfoca a tecnologia de produção de argamassa com fibras de polipropileno 

como parte de um projeto maior, que visa ao domínio tecnológico do revestimento de 

argamassa3. 

                                                

3  Esse projeto é denominado “Consórcio Setorial para Inovação em Tecnologia de 

Revestimentos de Argamassa” – CONSITRA.. 
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11..22  OObbjjeettiivvoo  

Esta dissertação tem o objetivo de avaliar as características reológicas e mecânicas 

de argamassas com adição de fibras de polipropileno, com vista ao seu emprego em 

revestimento vertical. 

11..33  JJuussttiiffiiccaattiivvaass  

Muitos pesquisadores defendem o uso de fibras nas argamassas por beneficiar o 

comportamento pós-fissuração do compósito. Por funcionar, principalmente, como 

ponte de transferência de tensões, as fibras quando adicionadas à matriz de cimento, 

podem contribuir no aumento da capacidade resistente, aumento da capacidade de 

deformação e aumento da tenacidade do compósito. Dessa maneira, a argamassa que 

apresentava uma fratura frágil pode apresentar uma fratura quase-dúctil. 

As fibras de polipropileno em argamassas somente quando utilizadas em teores 

elevados, acima de 3% (do volume de argamassa) podem aumentar a capacidade 

resistente do material (BENTUR; MINDESS, 1990). No entanto, a adição de fibra 

com teores entre 0,3-0,5% (do volume de argamassa) pode favorecer o controle e a 

redução da fissuração por retração plástica, o aumento da capacidade de deformação, 

aumento da tenacidade e resistência ao impacto (SANJUAN; MORAGUES, 1997). 

Estas propriedades quando incorporadas ao sistema revestimento contribuirão com os 

seus requisitos de desempenho, pois: aumenta a resistência à permeabilidade, como 

foi visto Allan; Kukacka (1995); reduz o comprimento, abertura e profundidade das 

fissuras, como foi visto por Sanjuán; Moragues (1997), evitando assim a penetração 

de agentes agressivos. 

Contudo, apesar de as referências anteriores indicar potencial melhoria nas 

propriedades mecânicas da argamassa endurecida, não se dispõe de dados científicos 

que demonstrem o quanto e como a introdução de fibras de polipropileno na 

argamassa afeta suas propriedades reológicas, as quais, por sua vez, interferem 

sobremaneira nas propriedades mecânicas do revestimento. 

A adição de fibras em suspensões particuladas de base cimentícia atua como uma 

barreira ao seu escoamento. A concentração volumétrica, orientação, distribuição e 
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as características físicas dessas fibras, como área específica, formato, densidade e 

rugosidade da superfície, são fatores que favorecem a resistência ao escoamento do 

fluido, podendo levar a dificuldades no manuseio e, portanto, na sua aplicação como 

revestimento e, conseqüentemente, nas características finais do próprio revestimento 

deste, uma vez que este é fortemente influenciado pelas características de aplicação 

(SABBATINI et. al, 1999). 

É fato que ao adicionar fibra em uma matriz há necessidade de se aumentar a 

quantidade de água para que a argamassa permaneça com a mesma facilidade de 

escoamento, mais precisamente, de aplicação. Segundo Savastano (1992) e 

Figueiredo (2000), isto ocorre porque ao se adicionar fibra está se adicionando 

também uma grande área superficial que demanda água de molhagem. Mas, até que 

ponto pode-se adicionar água na argamassa, visto que a quantidade excessiva de água 

pode causar retração plástica e conseqüentemente uma possível fissuração? Se existir 

alguma possibilidade de controlar a dosagem de água, como fazê-lo, como avaliar 

quantitativamente o comportamento da argamassa no estado fresco? Essas e outras 

questões ainda não estão completamente respondidas seja por quem tem feito uso das 

fibras em argamassas, seja por quem as comercializa. 

Outra opção existente para facilitar o manuseio de argamassa com grande resistência 

ao escoamento é a adição de aditivos, como Wang et al.,(1990) fizeram ao estudar 

propriedades mecânicas de argamassas reforçadas com fibras sintéticas. Os autores 

observaram uma resistência à deformação da argamassa no estado fresco quando 

utilizaram uma fração volumétrica de fibra a partir de 3% do volume de argamassa. 

Este valor quando comparado com o trabalho de Sanjuán; Moragues (1997), por 

exemplo, que utilizaram uma fração volumétrica de fibra de 0,3% do volume de 

argamassa, é bastante significativo. 

O uso desse elevado teor de fibra por Wang et al., (1990) somente foi possível pela 

adição de aditivo na matriz, que proporcionou um afastamento das partículas e, 

conseqüentemente, a melhoria da sua mobilidade, quando uma deformação era 

aplicada. Contudo, questiona-se, então, até que teor de fibra é possível produzir 

argamassa para revestimento sem aditivos ou quais os teores ótimos de aditivos de 

modo a promover a melhoria do escoamento?  
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Outra questão que ainda pode ser colocada é quanto aos métodos de avaliação das 

características da argamassa com fibra. Será o tronco de cone, utilizado por Wang et 

al., (1990), o melhor método de ensaio para realizar a medida da resistência ao 

escoamento? De acordo com Ferraris (1999), este método de ensaio como outros, 

particularmente o dropping ball (BSI, 1980) e a mesa de consistência (ABNT, 1995), 

não permitem realizar uma avaliação reológica completa da argamassa, pois somente 

um parâmetro é medido, e, para sua adequada avaliação é necessário medir em 

conjunto dois parâmetros – tensão de escoamento e viscosidade4. 

Diante de tantas dúvidas ainda existentes sobre as características da argamassa no 

estado fresco, é inevitável que o conhecimento sobre o seu comportamento no estado 

endurecido esteja também comprometido, visto que, como anteriormente destacado, 

a argamassa no estado fresco influencia de forma direta nas propriedades mecânicas 

e, por sua vez, no desempenho do revestimento. 

Dessa maneira, pode-se concluir a real importância e a necessidade da investigação 

que ora se apresenta, com o objetivo de se estudar mais profundamente os 

comportamentos reológico e mecânico das argamassas reforçadas com fibras e antes 

disso, os próprios métodos de avaliação desse comportamento, o que permitirá, num 

futuro próximo, uma orientação para a produção racionalizada do revestimento, 

dentro de uma visão sistêmica, a fim de que se possa garantir o desempenho dessa 

parte do edifício, integrando-o adequadamente a todos os demais subsistemas. 

11..44  MMeettooddoollooggiiaa  

O desenvolvimento deste trabalho compreendeu três etapas fundamentais: 

levantamento de informações a partir da bibliografia nacional e internacional 

disponível; estudo laboratorial; e, finalmente, a análise dos resultados obtidos. 

O levantamento de informações envolveu uma revisão bibliográfica sobre o estado 

da arte da utilização de fibras em matrizes cimentícias, e dos requisitos necessários 

                                                

4 Estes parâmetros estão completamente definidos no capítulo 3. 
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para a produção de revestimento de argamassa, levando em consideração métodos de 

ensaios que são utilizados. 

Para tanto, pesquisas foram realizadas em teses, dissertações, normas técnicas e 

artigos disponíveis nas bibliotecas da Escola Politécnica da USP5, ABCP6, IPT7, 

dentre outras instituições de outro estado, como Brasília. Além dessas fontes, foram 

utilizadas bases de dados como o Iconda, Compendex, Isiknowledge, Science Direct, 

Journal of Rheology, Rheology and Measuring Rheological Properties. 

No estudo laboratorial, foram empregados métodos de ensaios com o intuito de 

verificar as suas limitações e eficiência, bem como caracterizar as argamassas 

produzidas. Com o propósito de verificar a influência das fibras nas argamassas para 

revestimento, o arranjo experimental da pesquisa contempla dois tipos distintos de 

argamassas, além de propor a variação do teor de fibras de polipropileno em cada 

uma delas. O detalhamento da metodologia para o desenvolvimento desta etapa da 

pesquisa encontra-se no capítulo 4. 

Na etapa de análise dos resultados, procurou-se comparar os resultados obtidos com 

os conceitos fundamentais da ciência dos materiais, bem como com os resultados 

experimentais apresentados por outros autores e recolhidos da bibliografia estudada. 

11..55  EEssttrruuttuurraa  ddoo  TTrraabbaallhhoo  

Para o cumprimento do objetivo proposto, a dissertação está estruturada em seis 

capítulos, sendo este o primeiro relativo à introdução, que contém a importância do 

estudo, o objetivo que se buscou atingir, a justificativa para a abordagem do tema, a 

metodologia utilizada e a estruturação do trabalho. 

No segundo capítulo é apresentado o estado da arte de fibras adicionadas em 

materiais cimentícios, abordando a contribuição da fibra em matriz de cimento, as 

                                                

5 USP – Universidade de São Paulo 

6 ABCP – Associação Brasileira de Cimento Portland 

7 IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
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condições para que haja o reforço, atuação da fibra de polipropileno, em particular, e 

os fatores de eficiência para o reforço. 

No terceiro capítulo é apresentado o estado da arte da influência da adição de fibras 

no estado fresco e endurecido das argamassas, contemplando definições, 

importâncias, métodos de avaliação e fatores que influenciam as propriedades. A 

propriedade que se refere no estado fresco consiste o comportamento da deformação 

da argamassa, enquanto no estado endurecido, resistência de tração na flexão, 

compressão e módulo de deformação dinâmico. 

O quarto capítulo consiste da apresentação das etapas do programa experimental 

realizado, registrando-se detalhadamente a metodologia utilizada, caracterizando-se 

os materiais utilizados e apresentando-se completamente o programa experimental 

desenvolvido. 

A apresentação e discussão dos resultados do programa experimental estão 

registradas no quinto capítulo, enquanto no sexto são apresentadas as considerações 

finais desta dissertação, onde são feitas as reflexões sobre o alcance dos objetivos 

estabelecidos, a contribuição para a indústria da Construção Civil, bem como a 

necessidade da continuidade dos trabalhos sobre revestimento de argamassa 

reforçada com fibras de polipropileno, com destaque para as pesquisas a serem 

realizadas em curto prazo. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  22    

FFIIBBRRAASS  EEMM  MMAATTEERRIIAAIISS  

CCIIMMEENNTTÍÍCCIIOOSS  

22..11  OO  UUssoo  ddaa  FFiibbrraa  ddee  PPoolliipprrooppiilleennoo  

Materiais e componentes produzidos com cimento são dotados de inúmeras 

vantagens, com destaque para a sua resistência à compressão e durabilidade. Por 

esses e outros motivos, o cimento é largamente utilizado na construção civil em 

diversos produtos, e particularmente na maioria dos revestimentos. 

No entanto, os materiais cimentícios são materiais cerâmicos, que apresentam 

rupturas frágeis por natureza. E os defeitos de sua estrutura e imperfeições advindas 

da sua estrutura e dos processos de fabricação contribuem ainda mais na 

caracterização peculiar do tipo de ruptura. Assim, o material, quando submetido a 

esforços de tração, se rompe repentinamente quando a sua resistência mecânica for 

superada, sem que apresente grandes deformações. 

O uso de fibras na matriz de cimento pode contribuir para que esta restrição seja 

superada ou até mesmo controlada, possibilitando assim o uso do compósito em 

situações os quais são freqüentes estes tipos de esforço. Utilizar fibras nos materiais 

de construção não é uma técnica moderna; Mehta; Monteiro (1994) destacam que os 

egípcios usavam a palha para reforçar tijolos de barro. Os autores complementam 

que há evidências de que as fibras de asbesto foram usadas para reforçar postes de 

argila há cerca de 5000 anos. 

No entanto, somente no início de 1960 começou a ocorrer o estudo sistêmico de 

cimento reforçado com fibra, tendo sido primeiramente estudado fibras de amianto 

em matriz de concreto (JELIDI et al., 1991). O uso de fibras de polipropileno, como 

comenta Dantas (1987), foi inicialmente direcionado para reforçar o concreto, 
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sugerido por Goldfein em 1965, para a construção de edifícios resistentes à explosão. 

Apresentando um custo relativamente baixo, boa qualidade e com poucos problemas 

de comercialização e produção, as fibras de polipropileno começam a ter uma força 

potencial no campo dos produtos de concreto, e, posteriormente, em outros campos 

de aplicação na Construção Civil. 

Das literaturas internacionais e nacionais que se teve acesso, percebe-se que os 

trabalhos de Veiga em 1998 e de Cortez em 1999 foram os que apresentaram um 

estudo sistêmico do uso de fibras em argamassas para revestimento. Fazendo uso de 

ensaios normalizados e avaliações qualitativas da produção e do acabamento final do 

revestimento, as investigações abordaram propriedades de interesse do sistema de 

revestimento, em argamassas incorporadas fibras de polipropileno, vidro e náilon. 

Além dos trabalhos desses dois autores, têm-se outros com os mesmos propósitos 

como, Ferreira et al. (1995); Nascimento et al. (1997); Oliveira et al. (2003) e Silva 

et al. (2003). 

As fibras atualmente comercializadas são produzidas a partir de dois grandes grupos 

de matéria-prima: vegetais ou sintéticas. Das vegetais podem ser citadas as fibras de 

coco, celulose e malva. Das fibras sintéticas podem ser citadas as fibras de aço, 

carbono, vidro e poliméricas. 

Segundo Bentur; Mindess (1990) quando comparadas, as fibras poliméricas são as 

mais atrativas para reforçar matriz de cimento devido à sua não degradação: seja por 

microorganismo, o que acontece com a fibra vegetal; seja por corrosão, o que 

acontece com a fibra de aço; ou por degradação em meio alcalino do cimento, o que 

acontece com as fibras de vidro e vegetal. 

As fibras poliméricas, quanto ao módulo de elasticidade, podem ser divididas em 

dois grupos: as de alta resistência e alto módulo de elasticidade; e as de baixa 

resistência e baixo módulo. A maior vantagem de usar as fibras de alta resistência e 

alto módulo de elasticidade, como fibras de carbono, está relacionada com o aumento 

da capacidade da resistência à flexão antes e/ou depois da fissuração da matriz, 

mesmo com baixos teores de fibra. No entanto, a maior desvantagem, quando 

comparada com as fibras de baixo módulo, como polipropileno, está relacionada com 

o elevado custo de comercialização.  
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Dentre as fibras de baixo módulo de elasticidade destacam-se as de náilon, 

polietileno, poliéster e polipropileno, sendo a última a mais utilizada na matriz de 

cimento. Segundo um dos fabricantes de fibras de polipropileno, atuante no mercado 

da construção civil há três anos, do ano 2000 para 2001, foi verificado um 

crescimento de 40% no volume de fibras vendidas, enquanto de 2001 para 2002 

houve um crescimento de 150%. 8 

Quando comparadas entre si, a fibra de polipropileno: 

� tem uma facilidade de dispersar durante a mistura da matriz, o que não 

acontece com as fibras de náilon, por exemplo (BENTUR; MINDESS, 1990); 

� não se degrada rapidamente quando imersa na matriz de cimento Portland, o 

que acontece com as fibras de poliéster (Wang et al (1987) apud BENTUR et 

al (1990)); 

� possui maior resistência de aderência (fibras do tipo monofilamento – 0,34 a 

0,48 MPa) na matriz, quando comparada com fibras de poliéster (0,10 MPa) e 

náilon (0,20 MPa). Porém, possui menor resistência de aderência quando 

comparada com fibras de polietileno (Wang et al., (1987) apud Bentur et al., 

(1990)); 

22..22  CCoonnttrriibbuuiiççããoo  ddaass  FFiibbrraass  

Sabe-se que, devido aos carregamentos atuantes, às movimentações externas ou às 

deformações na estrutura interna da pasta de cimento, ocorrem tensões internas em 

uma matriz de cimento. Estas tensões internas, quando superiores ao nível de tensão 

de ruptura da matriz, irão lhe originar pequenas fissuras que poderão ter sua abertura 

e sua profundidade aumentadas devido à concentração de tensões situada na sua 

extremidade. 

Como comentam Agopyan; John (2000), o efeito da adição de fibra na matriz frágil é 

o de dificultar na propagação destas fissuras. Sua presença em uma microfissura em 

                                                

8 Entrevista realizada pela autora, ao engenheiro de desenvolvimento da empresa FITESA, 

Júlio P. Montardo em 07/2003. 
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propagação serve como uma barreira, e para “enfrentá-la”, vai exigir o arrancamento 

da fibra, ou o desvio da fissura pelo contorno da fibra, ou a ruptura da fibra. Estas 

três situações requerem um elevado gasto de energia. Enquanto esta energia não é 

superada, uma outra microfissura se inicia em outro defeito estrutural da matriz, e se 

propaga até encontrar outra fibra, repetindo o mesmo mecanismo anteriormente 

comentado. Dessa forma, são apresentadas duas características intrínsecas ao 

compósito de matriz de cimento com fibras; para a sua ruptura faz-se necessário do 

aumento de energia, além da ocorrência de múltiplas fissuras. 

Em conseqüência a esta restrição à propagação da fissura, o compósito resultante 

apresenta uma série de propriedades otimizadas. O estudo de diversas literaturas, 

particularmente as de Bentur; Mindess (1990); Balaguru (1994), Dantas (1987) e 

Figueiredo (2000), deixam claro que ao se adicionar fibras em matriz de cimento, o 

compósito pode apresentar um aumento: da capacidade de resistência à tração na 

flexão; da capacidade de deformação e da tenacidade.  

22..33  AAttuuaaççããoo  ddaa  FFiibbrraa  ddee  PPoolliipprrooppiilleennoo  

De acordo com Bentur; Mindess (1990), ao se adicionar fibras na matriz, pode 

ocorrer transferência de tensões antes e após a fissuração, mas com mecanismos 

distintos. Em compósitos de matriz de cimento e fibras de polipropileno, cuja 

atuação das fibras é na pós-fissuração da matriz, o mecanismo é, predominantemente, 

de transferência de tensões de atrito. 

Bentur; Mindess (1990) defendem que, antes da fissuração da matriz, estão atuando 

transferências de tensões do tipo elásticas - é uma tensão de cisalhamento que ocorre 

na extensão da interface fibra-matriz. Quando esta tensão for maior que a resistência 

de aderência da fibra-matriz, ocorre o desligamento da fibra e, conseqüentemente se 

esta não romper antes, o seu deslizamento que, por sua vez favorecerá o surgimento 

da resistência de atrito entre a fibra e a matriz, transformando, com isso, o 

mecanismo de transferência de tensões elásticas para o mecanismo de transferência 

de tensões de atrito.  

Assumindo que o atrito ocorre na interface da matriz ao longo da extensão da fibra, o 

nível de transferência dessas tensões está associado com as propriedades físicas e 
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mecânicas da fibra e da matriz, as quais são comentadas no item seguinte. Assim, o 

aparecimento de fissuras na matriz e as propriedades de resistência de ruptura e 

deformação de ruptura do compósito estão diretamente relacionados com a tensão de 

atrito. 

Dessa forma, uma matriz de cimento sem fibra (Figura 2.1(a)), quando solicitada por 

um determinado esforço de tração, suportará a tensão originada, até uma tensão 

limite de ruptura (σrup.matriz), quando então se romperá, apresentando uma deformação 

de ruptura (ξrup.matriz). Este comportamento classifica o material como de ruptura 

frágil, possuindo somente o trecho elástico da curva. 

 

(A)      (B) 

Figura 2.1. Perfil da curva tensão em função da deformação da matriz de cimento. 

FONTE: Figueiredo, 2000. 

Ao adicionar fibras de polipropileno, caracterizadas por baixa resistência mecânica e 

elevada deformação final (Figura 2.1(b)), surge um compósito que quando solicitado 

por um esforço de tração, apresentará tanto o trecho elástico, delimitado pela ruptura 

da matriz, como o trecho “plástico”, a partir do que haverá a atuação da fibra, sendo 

denominando, assim, como um material “pseudo-ductil”, conforme a ilustração da 

Figura 2.2. 
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Figura 2.2. Perfil da curva tensão em função da deformação da matriz de cimento 

reforçada com fibras de aço. FONTE: Figueiredo, 2000. 

No momento que a matriz se rompe (σrup.matriz), a tensão ali suportada pela matriz 

será transmitida para as fibras, que passam a suportá-la. Esta solicitação deve vencer, 

a deformação da fibra e o arrancamento das fibras da matriz, superando a força de 

atrito e a ruptura da aderência fibra/matriz. Estes trabalhos são fontes de gasto 

energético que podem favorecer níveis de deformação maiores – passando da 

deformação ξmatriz para ξrup.comp.; e ainda, aumento da energia absorvida até a ruptura 

do material – passando da A1 (Figura 2.1), para A2 (Figura 2.2). 

Diversos trabalhos mostram a influência benéfica das fibras na redução da abertura e 

profundidade de fissuras em compósitos. De modo particular, o de Balaguru (1994), 

em que realizou um estudo de retração plástica de placas de argamassas reforçadas 

com fibras de polipropileno de comprimento 19mm, na proporção de 900 e 1800g/m³ 

(massa de fibra por metro cúbico de argamassa), mostrou, pelos resultados 

sintetizados na Tabela 2.1, que a área das fissuras é reduzida devido à atuação da 

fibra. 
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Tabela 2.1. Características das fissuras das placas de argamassa reforçadas com 

fibras de polipropileno. FONTE: Balaguru, 1994. 

Mistura 
Área das 

fissuras, mm2 

0 g/m3 6968 

900 g/m3 6642 

1800 g/m3 3290 

Há trabalhos, ainda, que mostram o gasto de energia necessário para romper placas 

de argamassas reforçadas com fibras de polipropileno. Este é o caso do de Cortez 

(1999) que ao realizar ensaio de resistência à tração na flexão, de placas de 

argamassa de cimento, cal e areia, reforçada com fibras de polipropileno 

monofilamento de 20mm, a autora verificou (Tabela 2.2) que os teores de 500 a 3000 

g/m³ não foram suficientes para aumentar a resistência à tração na flexão das 

argamassas (0,38 MPa); mas, a energia específica (relação da energia total absorvida 

durante o ensaio pela área de fratura do corpo-de-prova) aumentou de 0,049 para 

0,173 Kgf/cm. 

Tabela 2.2. Energia específica e resistência à tração na flexão de argamassa reforçada 

com fibras de polipropileno. FONTE: Cortez, 1999. 

Argamassa Energia específica 
(Kgf/cm) 

Resist. à tração na flexão 
(MPa) 

Sem fibra 0,049 0,38 
500 g/m³ 0,126 0,37 
1500 g/m³ 0,177 0,37 
3000 g/m³ 0,222 0,36 

Contudo, essa eficiência do compósito é inerente aos fatores de eficiência para o 

reforço, os quais estão relacionados: com as propriedades físicas e mecânicas da 

fibra, as propriedades mecânicas da matriz e à interface fibra-matriz. No item que se 

segue são comentados sucintamente alguns fatores de eficiência para o reforço. 

22..44  EEffiicciiêênncciiaa  ddaass  FFiibbrraass  ddee  PPoolliipprrooppiilleennoo  

nnoo  RReeffoorrççoo  

A eficiência da fibra de polipropileno no reforço do material cimentício está 

diretamente associada com aspectos tecnológicos inerente à fibra, à matriz e ao 

preparo do compósito. As propriedades físicas e mecânicas da fibra, seu teor, as 
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propriedades mecânicas da matriz e a distribuição volumétrica da fibra na matriz são 

alguns dos fatores cujas características devem ser levadas em conta, no momento da 

produção do compósito, a fim de que o produto final desempenhe suas funções 

adequadamente; por isto, seus aspectos principais serão aqui sintetizados. 

2.4.1 Características e Propriedades da Fibra 

2.4.1.1 Característica geométrica 

Em função do tipo de tecnologia de produção utilizada, as fibras de polipropileno 

podem apresentar uma estrutura do tipo monofilamento – macrofibras produzidas 

individualmente – ou multifilamento – microfibras agrupadas formando filmes (redes) 

de fibras (BENTUR; MINDESS, 1990). 

Para aplicar como reforço em argamassas de revestimento, as fibras individuais - 

curtas e dispersas aleatoriamente - são as corriqueiramente utilizadas, mesmo que as 

fibras do tipo multifilamento, quando adequadamente dispersa (rede aberta), 

ofereçam um melhor efeito de ancoragem mecânica (BENTUR; MINDESS, 1990).  

Bentur, Mindess (1990) consideram fibras curtas aquelas menores que 50mm de 

comprimento. Para o seu uso em argamassas de revestimento, os fabricantes 

recomendam o comprimento próximo de 6mm; porém, têm-se trabalhos relacionados 

ao reforço de argamassa, como os de Balaguru (1994) e Cortez (1999), por exemplo, 

que fizeram uso de fibras de comprimento próximo a 20mm. 

O comprimento da fibra de polipropileno é considerado um fator de eficiência do 

reforço devido à sua correlação com a resistência de atrito, parâmetro indispensável 

para a condição pós-fissuração do compósito, como destacado no item 2.3, uma vez 

que a transmissão de tensões por atrito fibra-matriz é o mecanismo que governa a 

transferência de esforços após a fissuração da matriz. Dessa forma, quanto maior a 

extensão de fibra inserida na matriz, maior será a resistência de atrito durante o seu 

arrancamento a qual está diretamente relacionada com a energia de fratura. 

Este aumento de energia, devido ao aumento do comprimento de fibra, foi verificado 

por Cortez (1999), quando adicionou teor de fibras de 500 g/m³ (polipropileno) com 
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diferentes comprimentos em argamassa para revestimento. Conforme os resultados 

sintetizados na Tabela 2.3, observa-se que a energia específica 9  aumentou 12% 

quando o comprimento passou de 10mm para 20mm, e 494% quando passou de 20 

mm para 40 mm. 

Tabela 2.3. Energia específica e resistência à tração na flexão de argamassa reforçada 

com teor de fibras de polipropileno de 500 g/m³, com diferentes comprimentos. 

FONTE: Cortez, 1999. 

Comprimento da 
fibra 

Energia específica 
(Kgf/cm) 

Resist. à tração na flexão 
(MPa) 

10 mm 0,113 0,35 
20 mm 0,126 0,37 
40 mm 0,671 0,44 

Por outro lado, quanto menor o comprimento da fibra inserida na matriz, ela tende a 

perder a aderência em relação à matriz, não oferecendo nenhum efeito de reforço. 

Isso ocorre devido à baixa resistência de atrito, proporcionada pela pequena extensão 

da fibra embebida na matriz, ser menor do que a resistência da fibra. 

2.4.1.2 Teor de Fibra 

Bentur; Mindess (1990) salientam a relação direta do teor de fibra com a capacidade 

do reforço após a fissuração da matriz. Logo, aumentando a quantidade de fibras por 

uma unidade de área do compósito, pode ocorrer o aumento da sua capacidade 

resistente e sua tenacidade. Isso porque o aumento da quantidade de fibras faz com 

que ocorra o aumento da quantidade de pontes de transferência de tensões nas 

fissuras, como também o aumento da quantidade de fibra a serem arrancadas. 

Em argamassa reforçada com fibras de polipropileno observa-se o aumento somente 

da tenacidade. Devido às propriedades mecânicas da fibra (baixa resistência e 

módulo), o uso de teores baixos de fibra não proporciona uma capacidade resistente 

do compósito. 

Este cenário foi verificado por Cortez (1999) quando utilizou fibras de polipropileno 

com 20 mm, em argamassa para revestimento. Conforme a Tabela 2.4 a capacidade 

                                                

9 A energia específica equivale à energia total absorvida durante o ensaio, dividida pela área 

de fratura do corpo-de-prova. SAVASTANO et al., 1994. 
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resistente (resistência de tração à flexão) do compósito não foi alterada, mas a 

energia de fratura aumentou 41% e 76%, respectivamente, quando acrescentou 1000 

e 2500 g/m³ de fibra. 

Tabela 2.4. Energia específica, fator de tenacidade e resistência à tração na flexão de 

argamassa reforçada com fibras de polipropileno de 20 mm. FONTE: Cortez, 1999. 

Teor de fibra 
(g/m³) 

Energia específica 
(Kgf/cm) 

Fator de tenacidade 
(MPa) 

Resist. à tração na flexão 
(MPa) 

500 0,126 0,376 0,37 
1500 0,177 0,647 0,37 
3000 0,222 0,542 0,36 

Conforme a  Tabela 2.5, o teor de fibras de polipropileno já utilizado em argamassas 

é de até 3% do volume de argamassa. Apoiados na necessidade de aplicabilidade da 

argamassa para revestimento, os fabricantes de fibra e trabalhos científicos nacionais 

têm recomendado uso de 500 e 1000 g/m3 ou seja 0,045 a 0,09% do volume de 

argamassa. 

 Tabela 2.5. Valores de dosagens utilizados por alguns pesquisadores. 

Autores Fibras* Dosagem Investigação 

Trabalhos internacionais 

Balaguru (1994) PP: 19mm 900 g/m³ e 1800 g/m³ Estudo da retração plástica 

El Debs et al. (1995) PP: 12,7mm 0,5% e 1% de volume de 
argamassa. 

O autor concluiu que 0,5% é um volume 
insuficiente para que se verifique o 
controle de fissuração. 

Kronlof et al. (1995) PP: 12mm 1% volume da argamassa Retração plástica em argamassas 

Sanjuán et al. (1997) PP: 14mm 0,1; 0,2; 1% volume da 
argamassa 

Retração plástica em argamassas de 
proporções distintas. 

Banthia et al. (1996) PP: 6mm e 4µm 1, 2, 3% Ensaios mecânicos. 

Mesbah et al. (1999) PP: 10mm e 
0,035mm 

0,1; 0,25; 1%** Retração livre e restringida em argamassa 
de agregado reciclado. O aumento do teor 
proporciona a diminuição da largura da 
fissura. 

Toledo Filho et al. 
(1999) 

PP: 14mm 0,1; 0,2; 0,5% do volume 
de argamassa. 

Caracterização de argamassa 

Ostertag et al. (2001) PP: 12mm, 18µm 0,3% do peso de cimento Propagação de fissura em argamassa. 

Puertas et al (2003) PP: 12mm, 18µm 0,5 % e 1% do volume de 
argamassa 

Estudo da retração livre em argamassas. 

continua 

*PP – polipropileno; mm - unidade de comprimento; e µm - unidade da seção transversal. ** O texto 

não deixa claro se a porcentagem se refere ao cimento ou a argamassa. 
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Tabela 2.5. Continuação 

Autores Fibras* Dosagem Investigação 

Trabalhos nacionais 

Ferreira et al. (1995) PP (não comenta) 0,1% (não comenta) Propriedades mecânicas. Uso de aditivo 

Dafico et al. (1997) PP (não comenta) 0,5; 1,0; 1,5% da massa 
de cimento 

Argamassa para assentamento de blocos 

Cortez (1999) PP: 20 mm  500, 1500 e 3000 g/m3 Revestimento de argamassa. 

Oliveira et al. (2003) PP: 10 mm;  20µm 0,05; 0,15; 0,3 da massa 
de cimento 

Caracterização mecânica da argamassa 

Silva et al. (2003) PP: 6 mm; 18 µm 500 g/m³ Revestimento de argamassa 

Costa et al. (2005) PP: 5 mm 0,1; 0,2% volume de 
argamassa 

Os teores não exercem influência na 
retração livre plástica, mas a retração livre 
por secagem ocorre a diminuição de 
quase 50% com a incorporação. 

*PP – polipropileno; mm - unidade de comprimento; e µm - unidade da seção transversal. ** O texto 

não deixa claro se a porcentagem se refere ao cimento ou a argamassa. 

Para Bentur; Mindess (1990), o uso de teor de fibras de polipropileno abaixo de 5% 

do volume do concreto é considerado um compósito de reforço secundário, cuja 

função principal consiste no controle de fissuração. Acima desse teor o reforço pode 

ser considerado como primário, cuja capacidade resistente e a tenacidade do 

compósito serão evidenciados. 

2.4.1.3  Variabilidade das Propriedades Físicas e Mecânicas das Fibras 

Produtos de qualquer natureza, que não possuem controle de produção, certamente 

terão seu desempenho prejudicado. O mesmo acontece com o compósito reforçado. 

A eficiência do reforço no compósito, medido pela sua capacidade resistente, 

tenacidade e capacidade de deformação e o modo de fratura do compósito 

(descolamento, arracamento e quebra da fibra) são diretamente modificados caso 

ocorra uma variabilidade das propriedades físicas e mecânicas da fibra. 

Diante de grande variedade de empresas que fabricam e comercializam fibras, sem 

um rigoroso critério de controle de produção, atualmente no mercado estão sendo 

disponibilizadas fibras que apresentam sensível variabilidade de propriedades, como 

seu comprimento, módulo de elasticidade e tensão máxima. Este fato foi verificado 

por Motta et al., (2003), pelos resultados obtidos durante uma investigação que 

envolveu fibras de mesmo material, mas de fabricantes (marcas) diferentes; e entre 
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fibras de mesmo material, mesmo fabricante, porém de diferentes embalagens 

comercializadas. 

Os autores mediram a seção transversal de 300 amostras de cada fibra, o 

comprimento de 100 amostras de cada fibra e a resistência à tração na flexão de 40 

amostras de cada fibra, caracterizando, assim, de forma direta e individual, as fibras 

de polipropileno de 5 empresas. 

Dividindo-se o comprimento pela seção transversal foram encontrados os valores do 

fator de forma; a tensão máxima das fibras foi determinada pela relação entre carga e 

área da seção transversal; o módulo de elasticidade foi determinado pela inclinação 

do trecho elástico da curva tensão x deformação a que a fibra foi submetida, e a 

deformação foi determinada pela relação entre o alongamento medido (afastamento 

das garras nas extremidades das fibras) e o comprimento livre inicial da fibra. 

A Tabela 2.6 mostra o resumo dos resultados obtidos por Motta et al. (2004), , pela 

qual se verifica uma diferença de 67% das seções transversais das fibras 

comercializadas como sendo 18 µm no mercado brasileiro. No módulo de 

elasticidade, esta diferença é de 262%; na tensão máxima, de 143% e na deformação 

máxima, uma diferença de 721% foi encontrada. 

Tabela 2.6. Resumo dos resultados de caracterização geométrica e propriedades 

mecânicas da fibra de polipropileno, comercializadas com 18 µµµµm de diâmetro, de 

cinco empresas do mercado brasileiro. FONTE: MOTTA et al. (2004). 

Fibras de 
polipropileno 

Seção 
transversal 

(µµµµm) 

Módulo de 
elasticidade 

(GPa) 

Tensão 
máxima 
(MPa) 

Deformação 
máxima 

(mm/mm) 

Empresa 1 13,2 3,4 589,4 37 
Empresa 2 19,4 1,3 333,1 197 
Empresa 3 15,1 4,7 726,8 24 
Empresa 4 22,0 2,4 477,0 42 
Empresa 5 14,5 4,0 809,51 43 

Mesmo tendo uma variação de 67% da seção transversal das fibras, os autores 

salientam que a variabilidade é maior no comprimento do que no diâmetro, a qual 

está associada diretamente com o controle do corte das fibras. Esta variabilidade 

contribui para que o valor do fator de forma encontrado no mercado variasse 36%. 
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Além disso, Motta et al., (2003) comentam que a variabilidade encontra-se não 

somente entre as empresas, mas também nas fibras contidas dentro dos pacotes 

comercializados por uma mesma empresa. Investigando um mesmo pacote de fibras, 

foi verificado um coeficiente de variação de 8%, 16% e de até 27% das medidas da 

seção transversal. Isso irá se refletir no coeficiente de variação da resistência à tração, 

podendo levar a imprecisões nos resultados. 

2.4.2 Natureza da Matriz 

A natureza da matriz é caracterizada pela sua microestrutura e, conseqüentemente, 

pelas suas propriedades mecânicas. Estes dois fatores são parâmetros fundamentais 

para a eficiência do compósito, visto que a microestrutura da matriz, associada com 

as características da fibra (material, dimensões, características superficiais e 

mecânicas) irá influenciar na característica da interface fibra-matriz, conferindo um 

grau de aderência da fibra com a matriz; enquanto a propriedade mecânica da matriz 

influencia diretamente na condição de funcionalidade do reforço. 

Comentou-se que, uma das condições para que a fibra atuasse como reforço do 

compósito seria o seu módulo de elasticidade maior que o módulo de elasticidade da 

matriz. E que por isso, a fibra de polipropileno devido ao seu baixo módulo de 

elasticidade, somente confere função de reforço nas matrizes de cimento ainda no 

estado plástico, visto que nesta condição a matriz encontra-se com níveis baixos de 

resistência mecânica.  

Ao produzir argamassas com propriedades mecânicas distintas, este potencial de 

reforço pode ser alterado. Assim por exemplo, ao adicionar fibras de polipropileno 

em argamassa com baixa propriedade mecânica, a eficiência do reforço tende a não 

restringir somente no estado plástico, mas também se estender no estado endurecido.  

2.4.3 Preparo do Compósito 

A distribuição volumétrica da fibra na matriz faz com que ocorra o aumento da 

uniformidade do compósito e, por conseqüência, a confiabilidade na argamassa 

produzida, pois se subentende que em todo o seu volume haverá a mesma quantidade 

de fibra. 



 23

As falhas na dispersão da fibra, como ilustrado na Figura 2.3, podem se apresentar de 

duas maneiras: a) regiões em que existe pouca concentração de fibras e outras com 

grande concentração; b) concentração de fibras na forma de novelos. Ambas as 

situações produzirão uma redução do teor de fibra homogeneamente distribuída, mas 

no último caso (b) também será produzido um ponto fraco no local onde o novelo se 

aloja, como lembra Figueiredo (2000). 

  

 (a) região com poucas e outras com 

grande concentração de fibras. FONTE: 

Bentur; Mindess, 1990. 

(b) novelos formados por fibras. FONTE: 

Foto da autora. 

Figura 2.3. Modo de apresentação das falhas de dispersão das fibras na matriz. 

Os novelos de fibra conforme a ilustração da Figura 2.3(b), constituem-se em fibras 

aglomeradas dentro da argamassa, os quais foram observados pela a autora durante a 

etapa de mistura do compósito. Ao utilizar dois misturadores mecânicos distintos 

(argamassadeira de laboratório e de obra, conforme as características descritas no 

item 4.3.2), verificou-se que o primeiro misturador proporcionou a formação de 

novelos de fibras. 

Estes novelos são considerados como um ponto falho, pois resulta em porosidade 

elevada; além disso, as fibras não são completamente envolvidas pela matriz, 

desfavorecendo o mecanismo de aderência fibra-matrz.  
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Para evitar esses problemas, o processo de mistura deve ser feito a partir de uma 

metodologia de mistura bem definida, contemplando a quantidade de material, a 

seqüência de adição dos materiais no misturador, o tipo de misturador (de eixo 

horizontal ou vertical), a sua velocidade e o tempo de mistura. Estes parâmetros estão 

escritos no programa experimental do texto, no capítulo 4. 

Outro fator relevante que pode contribuir com a formação de novelos de fibra é o 

tipo de tratamento superficial a que a fibra é submetida. Os tratamentos da fibra 

usualmente têm por objetivo principal a melhoria de aderência fibra-matriz, mas nem 

sempre esse tratamento é eficiente, podendo, ser, inclusive a causa de dificuldades da 

mistura do compósito, como pôde ser observado pela autora. 

Este comentário é uma conclusão de uma etapa prévia deste trabalho: durante a 

escolha da fibra a ser utilizada no presente trabalho, pode-se verificar que, 

possivelmente, o tipo de tratamento superficial dado às fibras de polipropileno de 

uma empresa A, tenha contribuído para dificultar o processo de mistura da fibra com 

a matriz, o que levou ao descarte daquele tipo de fibra nesta pesquisa. 

Fazendo uso da mesma metodologia de mistura (comentado no capítulo programa 

experimental), da mesma dosagem de argamassa e do mesmo misturador mecânico 

(eixo vertical), foi verificado um grau de dificuldade alto ao misturar a matriz com as 

fibras de 6mm da empresa A (fibras com tratamento superficial), enquanto as fibras 

da empresa B (fibras comumente comercializadas), também de 6mm, eram mais 

facilmente misturadas. 

A dificuldade de mistura foi observada de forma visual, através da maior solicitação 

do misturador mecânico (travando algumas vezes) e da nítida existência de excessiva 

quantidade de grandes grumos de fibras, significando a não dispersão uniforme da 

fibra pela matriz. Neste caso, o tratamento dado à superfície da fibra, ao invés de 

resultar em uma melhoria na eficiência do compósito, contribuiu para sua maior 

heterogeneidade. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  33    

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  EE  PPRROOPPRRIIEEDDAADDEESS  

DDAA  AARRGGAAMMAASSSSAA  CCOOMM  FFIIBBRRAASS  

Neste capítulo apresenta-se uma revisão de literaturas relevantes sobre as 

características de argamassas com fibras no seu estado fresco e as suas propriedades 

mecânicas – resistência mecânica e módulo de elasticidade.  

Tendo em vista o recente desenvolvimento do estudo de reologia aplicado a 

argamassas, o item 3.1 - características reológicas, que segue, resultou numa 

quantidade de informação diferenciada em relação aos demais itens que constituem o 

capítulo.  

O tratamento diferenciado a este tema é justificado pela necessidade que se teve de 

sintetizar os conceitos fundamentais envolvidos, tais como a reologia como ciência, 

os fatores que a afetam, os fenômenos que atuam na microestrutura do compósito e 

as técnicas de caracterização reológica, ainda não dominados pelo meio científico e 

menos ainda pelo meio técnico. 

As demais características e propriedades – retenção de água, teor de ar e 

propriedades mecânicas – têm sido amplamente discutidas e estudadas pelo meio 

científico, tendo-se um certo domínio dos conceitos fundamentais; por isto mesmo, 

neste trabalho, somente foram delineados a importância e os fatores que afetam cada 

uma delas, resultando, com isto, num texto mais sucinto. 

33..11  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  RReeoollóóggiiccaass  

Para que o revestimento de argamassa cumpra suas funções (conforme o item 1.1), é 

necessário que atenda a determinados requisitos de desempenho, os quais foram 

amplamente discutidos por Sabbatini; Barros (1990), e compreendem a capacidade 
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de aderência ao substrato, a resistência mecânica, a integridade física, as 

características superficiais, a capacidade de absorver deformações intrínsecas e 

extrínsecas, a estanqueidade e a durabilidade.  

Por outro lado, há fatores relativos à produção do revestimento que são fundamentais 

para que estes atendam os requisitos definidos, notadamente, as características da 

argamassa, as condições do substrato, as condições climáticas durante a produção e 

as características de aplicação incluindo-se aqui a habilidade da mão-de-obra e os 

equipamentos empregados (SABBATINI; BARROS, 1990). Destes fatores, neste 

trabalho, dá-se enfoque para a argamassa, a qual deverá apresentar características e 

propriedades compatíveis com as exigências que se faz para o revestimento. 

São muitas as propriedades exigidas de uma argamassa para revestimento; mas, na 

essência, diz-se que ela precisa ser “aplicável”, ou seja, precisa ser “trabalhável”. 

Segundo Sabbatini; Baía (2000), “uma argamassa de revestimento é considerada 

trabalhável quando se deixa penetrar facilmente pela colher de pedreiro (sem ser 

fluida), mantém-se coesa ao ser transportada, não adere à colher ao ser lançada 

manualmente, distribui-se facilmente e preenche todas as reentrâncias da base, e 

não endurece rapidamente quando aplicada”. 

Observa-se que esta definição é descritiva, fundamentada em aspectos de natureza 

táctil-visual e, por isso mesmo, difícil de ser mensurada, uma vez que pode ser 

avaliada de maneira distinta por diferentes aplicadores do revestimento.  

Não obstante essa dificuldade de avaliação, costumeiramente a trabalhabilidade vem 

sendo definida empiricamente, pelo próprio operário, no momento da aplicação da 

argamassa. Por isto mesmo, tem sido comum encontrar-se nos canteiros de obra o 

que se denomina “correção do traço”, ou seja, o aplicador, ora acrescenta água à 

mistura, ora coloca um pouco mais de finos para obter a trabalhabilidade que deseja, 

em função de suas próprias características de aplicação. 

Se o que se deseja é melhorar as condições de produção do revestimento, por este 

quadro fica claro que existe uma necessidade premente de se transformar esses 

termos qualitativos em parâmetros mensuráveis, que possam ser mais precisamente 

referenciados às condições de aplicação. 
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Neste contexto, tem sido intensa a busca por procedimentos que permitam avaliar 

mais precisamente as características de aplicabilidade da argamassa de revestimento, 

tendo-se chegado, muito recentemente, à aplicação dos conceitos de reologia, os 

quais serão aqui apresentados e discutidos. 

3.1.1 A Importância da Reologia de Argamassa  

Entendida como a ciência que tem sido utilizada para estudar a deformação e o 

fluxo de materiais quando submetidos a uma determinada tensão ou solicitação 

mecânica externa (WATANABE et al., 1989 apud OLIVEIRA et al., 2000), a 

reologia tem contribuído significativamente para entender a relação entre a 

morfologia de sistemas multifase e o potencial desempenho de produtos. 

Particularmente no caso dos revestimentos de argamassa, entender e dominar a 

reologia das argamassas é fundamental, pois no processo de execução do 

revestimento, grande parte das atividades realizadas depende das características das 

argamassas no seu estado fresco, como as destacadas a seguir: 

• para uma homogeneização dos constituintes da argamassa, cada técnica de 

mistura utilizada (manual ou mecânica, misturador de eixo horizontal ou 

inclinado, por exemplo), exige uma reologia adequada, haja vista a diferença da 

magnitude da taxa de cisalhamento entre as partículas internas, do volume de 

argamassa e do tempo utilizados em cada uma das técnicas mencionadas; 

• as características de aplicação da argamassa na superfície do substrato (manual 

ou mecânica; baixa ou alta energia) requerem uma determinada reologia da 

argamassa, a fim de que: quando em contato com a superfície, favoreça uma área 

de contato maior e contínua, evitando concentração de defeitos (como bolhas de 

ar) na interface entre a camada de argamassa e o substrato; possa auxiliar na 

quantidade e na espécie química de elementos transportados para os poros do 

substrato; resista à força da gravidade, evitando o escorregamento da argamassa 

no substrato; tenha coesão suficiente que evite a sua reflexão;  

• no momento do espalhamento, associado ao aperto da argamassa contra o 

substrato, é necessário que a argamassa tenha uma reologia que lhe permita ser 
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cisalhada (para o que usualmente é utilizado o dorso da colher de pedreiro), de 

modo a facilitar o seu espalhamento e seu maior contato com o substrato; 

• para o adequado sarrafeamento, o comportamento reológico da argamassa deve 

ser tal que lhe permita o seu corte sem que haja a movimentação da camada, para 

que não prejudique a adesão que já começara a ser feita. Além disso, a 

possibilidade de corte não pode ser demorada, caso contrário, ocorrerá redução 

da produtividade, ou então o operário fará o acabamento antes do tempo, 

podendo comprometer o desempenho do revestimento. 

Todas estas características são exigidas de qualquer que seja a argamassa para 

revestimento. Assim, uma argamassa com ou sem fibras deverá ser aplicável e 

deverá ter potencial de gerar um revestimento que atenda os requisitos de 

desempenho que lhe foram atribuídos em projeto. 

Utilizando-se parâmetros reológicos, como é mostrado na seqüência do texto, é 

possível caracterizar, mais precisamente, a deformação e a capacidade de 

escoamento das argamassas, de modo que atenda às condições específicas de 

aplicação e que resulte em um adequado revestimento. 

3.1.2 A Evolução do Estudo das Propriedades Reológicas 

O interesse quanto ao comportamento da matriz cimentícia reforçada com fibras no 

estado fresco iniciou na década de 70 com os estudos de Mangal e Swamy, em 1974, 

e Hannant e Edgington et al., em 1978. Grunewald (2004) comenta que através de 

ensaios de VeBe10, os autores Mangal; Swamy (1974) e Hannant; Edgington et al., 

(1978) investigaram alguns fatores que podem influenciar no comportamento do 

compósito no seu estado fresco, principalmente o concreto com fibras de aço. No ano 

de 1978, Johnston (1994) comenta que foi produzida por um dos comitês da ACI a 

                                                

10  VeBe é um ensaio recomendado internacionalmente para determinação da 

trabalhabilidade do concreto reforçado com fibra de aço. Mede o tempo necessário para a 

remoldagem do concreto da forma tronco-cônica para a forma cilíndrica sob vibração. É 

capaz de avaliar principalmente a compactabilidade, além de ser influenciado pela 

consistência do concreto. (CECCATO, 1998). 
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norma para concreto reforçado com fibra, com recomendação do ensaio tronco de 

cone invertido para a avaliação de sua “trabalhabilidade” no estado fresco. 

No período de 1984 até 1995, observa-se que os trabalhos publicados sobre o estado 

fresco do compósito matriz de cimento e fibras enfatizavam análises comparativas 

entre métodos de ensaios. Johnston (1984) e Bartos (1995) são alguns dos autores 

que fizeram uso dos métodos de ensaio tronco de cone, VeBe, flow table e cone 

invertido, para avaliar as características de “trabalhabilidade” em concretos 

chamados de especiais, BARTOS (1995). 

Impulsionado com o desenvolvimento de reêometros e viscosímetros, somente no 

final da década de 90, com os trabalhos de Hoy, De Larrad, Sedran, vistos no 

trabalho de Grunewald (2004), o estudo de matriz de cimento com fibras ganhou 

conceitos científicos relacionados com a reologia.  

No Brasil, os conceitos que envolvem a reologia dos materiais somente começaram a 

ser aplicada de forma sistêmica, às argamassas, no ano 2005. Neste ano, trabalhos de 

vários pesquisadores, dentre eles: Cardoso, et al. (2005); Costa et al. (2005); Antunes 

et al. (2005); e Silva et al. (2005) foram apresentados e discutidos no VI Simpósio 

Brasileiro Tecnológico de Argamassa. 

3.1.3 Parâmetros Reológicas 

Considerando-se a argamassa como uma suspensão reativa11 e concentrada12, dois 

parâmetros são essenciais para a avaliação do seu comportamento reológico: “tensão 

de escoamento” e “viscosidade”. 

A tensão de escoamento é definida como sendo “a tensão mínima de cisalhamento 

para que o escoamento da suspensão se inicie”, e é governada pelo tipo e quantidade 

de contato (devido ao atrito) entre os grãos; enquanto a viscosidade é definida como 

                                                

11  A reatividade da suspensão está diretamente relacionada com a modificação da 

consistência da argamassa ao longo do tempo, devido à atuação do cimento, Antunes 

(2005). 

12 Denomina-se de suspensão concentrada, aquela que a concentração de sólidos e as 

partículas passam a interagir entre si. 
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sendo “a resistência que o fluido oferece ao escoamento”, e está diretamente 

associada com a distancia entre os sólidos existentes na matriz (DE LARRAD, 1999). 

Suas medidas são resultantes da aplicação de tensões de cisalhamento na suspensão, 

em função da magnitude da taxa de cisalhamento, e muitas vezes são expressas por 

modelos matemáticas. Maiores detalhes são apresentados no item 3.1.6. 

Referindo-se à argamassa com a função de revestir, John (2003) comenta que deve 

ser caracterizada por uma tensão de escoamento relativamente alta, para que a 

argamassa, após aplicada na superfície do substrato, não escorra devido à força da 

gravidade (ou seja, a força da gravidade não deve superar a tensão de escoamento) e, 

por outro lado, a viscosidade deve ser a menor possível, de forma a diminuir o 

trabalho de espalhamento e adensamento. 

A adição de fibras em uma suspensão de matriz cimentícia concentrada, como é o 

caso das argamassas, contribuirá para o aumento da tensão de escoamento e da 

viscosidade. Esta afirmativa é corroborada pelos trabalhos de autores que estudaram 

a reologia em suspensões de fibras em matriz polimérica como Ericson, et al. (1997); 

Gibson; Toll (1999), Petrich, et al., (2000) e Servais et al. (2002), os quais enfatizam 

o surgimento de uma tensão de escoamento em suspensões de fibras no regime 

concentrado que não existiam em suspensões de regimes diluídos e semi-diluídos. 

Rohn 13 , por sua vez, ao apresentar a ilustração da Figura 3.1, salienta que, 

independentemente da fração volumétrica, a fibra tem mais impacto na viscosidade 

do que qualquer outra geometria de partícula. 

                                                

13  Rohn, C. Dispersion Rheology – Part.1. Palestra apresentada no site 

http://www.malvern.co.uk/LabEng/products/iwtm/rheology.htm , vista pela autora em 

novembro de 2005. 
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Figura 3.1. Efeito do formato da partícula na viscosidade. FONTE: Rohn 

(http://www.malvern.co.uk/LabEng/products/iwtm/rheology.htm em novembro de 

2005). 

O efeito da fibra nos dois parâmetros, tensão de escoamento e viscosidade, está 

relacionado principalmente a três razões, as quais estão intimamente relacionadas: 

•   o formato das fibras é mais alongado do que o do agregado, logo sua área 

superficial, no mesmo volume, é mais elevada (GRUNEWALD, 2004); 

•   a concentração e a aleatoriedade das fibras contribuem para diferentes e grandes 

quantidades de contato entre as partículas sólidas, seja com o grão de cimento, 

agregado ou com a própria fibra (SERVAIS et al., 2000); 

•   as fibras rígidas têm o potencial de modificar o arranjo estrutural da 

granulométrica dos grãos da matriz, sendo uma barreira à sua movimentação; 

enquanto as fibras flexíveis tem o potencial de se dobrar, preenchendo o espaço 

entre os grãos, ou entrelaçando os grãos (GRUNEWALD, 2004). 

3.1.4 Fatores que Afetam os Parâmetros Reológicos 

O que se busca neste item é compreender como os fatores reológicos das argamassas 

com adição de fibras podem ser modificados. No entanto, não se trata de uma tarefa 

fácil, tendo em vista que a aplicação de conceitos científicos envolvendo reologia 

ainda é recente para o campo das argamassas; por isto, lançou-se mão de referências 

bibliográficas que estudam os mais diferentes tipos de compósitos, dentre eles os 

polímeros e os concretos.  
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Certamente que, cada tipo de matriz (sua composição) e de fibra apresentará um 

determinado e particular efeito, ou seja, um fator que afeta o comportamento 

reológico pode ser relevante para um tipo de compósito, mas para outro não o é, mas 

o que se busca é fazer as analogias necessárias para que se compreenda o 

comportamento das matrizes de base cimentícia. 

3.1.4.1 Influência da Matriz 

Dois fatores relacionados à matriz são fundamentais para a alteração do 

comportamento reológico do compósito: o tamanho do agregado e a sua 

concentração (fração volumétrica). 

Para verificar a influência do tamanho do agregado na concentração máxima de 

fibras, apresentam-se, na Figura 3.2, os resultados da investigação de Edgington et 

al., citado por Grunewald (2004). Quatro matrizes foram produzidas, sendo uma 

delas uma pasta de cimento e as demais, variou-se somente o tamanho dos agregados: 

20, 10, 5 mm. Para cada matriz, foi adicionado um tipo de fibra de aço, de um único 

fator de forma (100). 

 

Figura 3.2. Efeito do tamanho do agregado na concentração máxima de fibras de aço. 

Fonte: Grunewald (2004). 

Observa-se que a quantidade de fibra possível de ser adicionada sem prejuízo da 

reologia é em função do tamanho do agregado. Para o agregado de maior dimensão, 

os valores do tempo de VeBe se elevam com pouca quantidade de fibras adicionadas. 

A partir da redução da dimensão do agregado, somente verifica-se um aumento do 

tempo de VeBe em altas concentrações de fibras. 
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Para verificar a influência da concentração de agregado na concentração máxima de 

fibras possível de ser empregada, Grunewald (2004) cita o trabalho de Swamy; 

Mangat, que investigaram o efeito do agregado graúdo na fração volumétrica de 

fibras de aço, conforme ilustra a Figura 3.3. Utilizando fibras de aço com 

comprimento (l) de 25 mm e diâmetro máximo do agregado (dmáx.) de 10mm, os 

autores determinaram a proporção direta da redução do volume de fibra possível de 

ser incorporada à mistura, a partir do aumento da concentração do agregado. 
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Figura 3.3. Efeito da quantidade de agregado graúdo na fração volumétrica de fibras 

de aço. Fonte: Swamy; Mangat citado por Grunewald (2004). 

Observa-se aqui que a diminuição da quantidade de pasta, gerada pelo aumento do 

volume de agregado, influenciou muito na quantidade de fibra incorporada. E, dos 

parâmetros que abordam o comportamento reológico, a concentração de agregado 

tem uma influência maior no parâmetro viscosidade do que na tensão de escoamento, 

conforme o trabalho de Ponikiewski; Szwabowski (2005). Para tal trabalho, a 

concentração de agregado não se refere ao volume de agregado graúdo conforme o 

trabalho de Swamy; Mangat, mas à quantidade de pasta. 

Utilizando o reômetro rotacional Viskomat, e a equação de Bingham, os autores 

investigaram argamassa de cimento, areia e superplastificante, reforçada com fibras 

de polipropileno, carbono, vidro e aço, e verificaram que a relação água/cimento tem 

uma influência maior no parâmetro viscosidade do que na tensão de escoamento, 

com exceção da fibra de aço que influencia nos dois parâmetros. 

Os valores de viscosidade não foram expressos pelos autores no artigo que a autora 

teve acesso; somente, os valores de tensão de escoamento foram apresentados, 

conforme a ilustração da Figura 3.4, a qual demonstra valores de tensão de 
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escoamento com pequena diferença somente na fração volumétrica de fibra de 0,5% 

(os autores não especificam em relação a que a porcentagem se refere), o que permite 

concluir que, há pouca influência da quantidade de pasta na incorporação de fibras, 

desde que em pequenas quantidades: até 0,5%. 
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Figura 3.4. Relação entre a fração volumétrica da fibra de polipropileno e a tenaao de 

escoamento. Fonte: Ponikiewski; Szwabowski (2005). 

Do contexto percebe-se que a concentração e o tamanho de sólidos da matriz 

influencia na incorporação das fibras - quanto maior a concentração e o tamanho de 

sólidos, menor será a possibilidade de incorporar fibras. E que ao adicionar as fibras, 

o comportamento reológico da matriz é afetado devido a alterações relacionadas com 

o parâmetro viscosidade.  

3.1.4.2  Influência da Fibra 

Três fatores relacionados à fibra são fundamentais para a alteração do 

comportamento reológico do compósito: o tipo de material de que é produzido a fibra, 

o seu comprimento e sua fração volumétrica. 

O tipo de material de que é produzida a fibra pode governar a quantidade máxima 

possível de fibras no compósito devido, principalmente, a dois parâmetros 

intrínsecos: característica da superfície das fibras e suas propriedades mecânicas. No 

que se refere à superfície, existe a possibilidade da fibra ser hidrófoba ou hidrofílica, 

o que muda completamente o seu comportamento no compósito e altera, por 

conseqüência, as características deste. No que se refere à propriedade mecânica, a 
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fibra pode ser rígida ou flexível o que também irá alterar as características do 

compósito. 

Dentre os poucos trabalhos que compara o comportamento reológico de compósitos 

com diferentes tipos de fibras, tem-se o de Ponikiewski; Szwabowski (2005), que 

apresenta os valores de tensão de escoamento (Figura 3.5) de compósitos produzidos 

com argamassa de cimento, areia e superplastificante, com relação água/cimento 0,53 

e comprimento de fibras variando entre 10 a 13 mm, em função do material 

empregado. Nesta pesquisa, somente o tipo de material da fibra foi considerado 

como uma variável. 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

0 0,2 0,4 0,6
teor de fibra (%)

te
ns

ão
 d

e 
es

co
am

en
to

 (
N

m
m

)

fibra de polipropileno (12mm)

fibra de vidro (13mm)

fibra de aço(13mm)

fibra de carbono(10mm)

a/c = 0,53

LEGENDA

 

Figura 3.5. Efeito do tipo de material da fibra no valor da tensão de escoamento. Fonte: 

Ponikiewski; Szwabowski (2005). 

Dentre as fibras investigadas pelo autor, percebe-se que todas tiveram 

comportamento de tensão de escoamento distintos e, considerando que as fibras de 

polipropileno e carbono são hidrofóbicas e de vidro e aço são hidrofílicas, com os 

resultados apresentados pelos autores Ponikiewski; Szwabowski (2005), é possível 

concluir que as fibras de caráter hidrofóbicas possuem valores de tensão de 

escoamento maiores que as fibras de caráter hidrofílicas. 

Ou seja, para suspensões de fibras hidrofílicas é possível que se inicie seu 

escoamento com tensões iniciais mais baixas do que para as suspensões de fibras 

hidrofóbicas. O que pode inferir que o escorregamento das fibras hidrofílicas na 

suspensão é melhor do que as fibras hidrofóbicas. 

Para verificar a influência do comprimento da fibra na concentração máxima de 

fibras, apresentam-se os resultados da investigação de Johnston (1995) e Ponikiewski; 
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Szwabowski (2005). O primeiro autor investigou o comportamento do concreto 

reforçado com fibras de polipropileno no seu estado fresco. Utilizando o ensaio 

VeBe e fibras de 38 mm e 64 mm, o autor obteve os resultados apresentados na 

Figura 3.6. 

 

Figura 3.6. Efeito do comprimento e do teor de fibra no comportamento do estado 

fresco de concreto, a partir do ensaio VeBe. Fonte: Johnston (1995). 

Observa-se que utilizando uma fração volumétrica de 0,50% (o autor não define em 

relação a que a porcentagem se refere), o aumento de 38mm para 64mm favorece o 

aumento de 3 vezes do tempo de VeBe. 

Investigando argamassa reforçada com fibras, Ponikiewski; Szwabowski (2005) 

notaram que existe um determinado comprimento da fibra que começa a afetar o 

valor da tensão de escoamento. Observando-se a Figura 3.7, percebe-se que os 

valores de tensão de escoamento da argamassa (de cimento, areia e superplastificante) 

reforçada com fibras de polipropileno de comprimento 3 mm são iguais quando 

comparados com os valores encontrados nas argamassas com fibras de comprimento 

6mm; no entanto, este valor aumenta significarivamente, mesmo para baixo teores de 

fibras, quando se aumenta o comprimento para 12 mm. 



 37

0

10

20

30

40

50

60

70

0 0,2 0,4 0,6

volume de fibra (%)

te
ns

ão
 d

e 
es

co
am

en
to

 (
N

m
m

)

3mm

6mm

12mm

3mm

6mm

12mm

fibra de polipropileno
a/c - 0,50
        exponencial

LEGENDA

 

Figura 3.7. Efeito do comprimento e da fração volumétrica da fibra, na tensão de 

escoamento de argamassas. Fonte: Ponikiewski; Szwabowski (2005). 

A fração volumétrica da fibra é o último fator citado que pode influenciar no 

comportamento do compósito no seu estado fresco. Worner; Techen (1995) 

comentam que as fibras sintéticas do tipo polyacrylonitrile adsorvem água da matriz 

devido a sua elevada área superficial. Em vista disso, os autores verificaram que 

mantendo constante a “trabalhabilidade” do compósito, a relação água/cimento 

aumentava ao passo que aumentava o volume de fibras. Porém, ao utilizar 

superplastificante, os autores conseguiram adicionar fibras em até o teor de 20kg/m³ 

(ver Figura 3.8), mantendo aproximadamente constate a relação água/cimento – 0,45. 

Somene ocorre o aumento bastante significativo da relação água/cimento, quando se 

adicionada o teor de fibras de 40kg/m³, passando-se de 0,45 para 0,57. 
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- d.máx. do agregado: 8mm
- superplastificante:
  2% da massa de cimento
- fibra sintética:
   polyacrylonitrile
- comprimento:  6mm

 

* Os autores não comentam o método utilizado para medir a “trabalhabilidade”. 

Figura 3.8. Relação entre água/cimento e volume de fibra. Fonte: Worner; Techen 
(1995). 
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Desse contexto pôde-se observar que o comportamento do compósito de matriz 

cimentícia é influenciado pela composição dessa matriz e pelas características e 

dosagem das fibras. Cada compósito apresenta uma característica própria que precisa 

ser investigada minuciosamente por métodos de ensaios, os quais devem permitir 

avaliar adequadamente o comportamento reológico deste compósito. Além disso, 

observa-se que pouco estudo se tem sobre o comportamento da argamassa com fibras 

de polipropileno, pois apesar da exaustiva pesquisa bibliográfica feita, poucos foram 

as referências encontradas para subsidiar a organização deste item. 

3.1.5 Microestrutura do Compósito 

A microestrutura do compósito fresco, quando em repouso, é caracterizada por um 

arranjo estrutural formado por água, grãos de cimento, agregados de diversas 

naturezas e fibras. Este arranjo interno é imediatamente desestruturado quando se 

aplica uma carga. De acordo com Milliken; Powell (1994), o comportamento de 

escoamento da suspensão quando deformada, é resultado da transformação desse 

arranjo inicial. 

Durante a deformação do compósito, ocorrem movimentações da parte fluida e da 

parte sólida, favorecendo as interações entre as partículas sólidas; modifica-se, assim, 

todo arranjo estrutural inicial. Estas interações são aqui denominadas de fenômenos 

internos, que contribuem para explicar o comportamento reológico dos compósitos. 

Partículas sólidas separadas favorecem a redução da quantidade e da intensidade 

desses contatos, resultando na movimentação do fluxo sem grandes perdas de energia. 

Antunes (2005) e Oliveira et al., (2000), dentre outros autores, comentam formas de 

evitar esses contatos, sendo a presença de matriz a principal delas. 

Entretanto, quando não se têm opções para distanciar as partículas, os contatos são 

inevitáveis, e um aumento de energia é necessário para vencer o atrito entre as 

partículas. O tipo e o número dessas interações são fenômenos que favorecem o 

aumento da tensão de escoamento e da viscosidade do compósito. Em relação ao tipo 

de contato é possível que se tenha a interação fibra-fibra e a fibra-agregado, 

comentadas na seqüência (item 3.1.5.1), além, ainda da interação agregado-agregado, 
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que não será objeto de discussão no presente trabalho, uma vez que se está focando 

na influência da fibra no compósito.  

Um outro fenômeno que ocorre na microestrutura do compósito de matriz cimentícia 

é o empacotamento das partículas. Quando adicionadas em uma suspensão altamente 

concentrada de partículas sólidas, as fibras afetam consideravelmente o 

empacotamento das partículas e, segundo De Larrrad (1999), esta alteração reflete 

nas propriedades reológicas do compósito. Este fenômeno será discutido no 

item:3.1.5.2. 

3.1.5.1 Interação fibra-fibra e fibra-agregado  

Autores como Sundararajakumar; Koch (1997), Ericsson et al., (1997) e Petrich et al., 

(2000), reconhecem que no sistema concentrado de fibras, em matriz polimérica, a 

sua assimetria, o seu tamanho e sua aleatoriedade são fatores fundamentais para 

atuação de forças hidrodinâmicas e contatos mecânicos14.  

Os autores propõem que em cada ponto de contato entre as fibras, atuam três forças 

distintas: força normal (fn), força de fricção (ft) e força de lubrificação (fh). A 

presença dessas forças é função da taxa de cisalhamento15 e da força externa de 

cisalhamento ( p ) aplicada na suspensão de fibra. Suas orientações e posições estão 

ilustradas na Figura 3.9. 

                                                

14  Denominam-se de forças hidrodinâmicas, aquelas que atuam entre as partículas, no 

momento em que se aplica uma tensão de cisalhamento, favorecendo o seu efeito ordenado 

no sentido paralelo ao fluxo. 

15 Denomina-se taxa de cisalhamento é a velocidade de resposta do material frente a tensão 

de cisalhamento. 
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(a)       (b) 

Figura 3.9. Esquema das posições das forças de interação entre as fibras: (a) 

concentração de fibras em suspensão submetidas a uma força externa de 

cisalhamento (FONTE: Servais et al., (2002)); (b) detalhe da interação - secção 

transversal da fibra interagindo com o meio fluido da suspensão (FONTE: Servais et 

al., (1999)). 

A força de lubrificação hidrodinâmica (fh) age em torno dos pontos de contato fibra-

fibra e é proporcional à velocidade do escoamento da matriz; por isso, esta força 

depende do comportamento reológico da matriz. É originada a partir da deformação 

(escoamento) da película fina do meio líquido que separa as fibras. 

A força de fricção (ff) ocorre no contato de uma fibra com outra, durante a 

deformação da suspensão. Esta força é oposta à direção do fluido e é a que mais 

influencia no valor da tensão de escoamento. 

A força normal (fn) é de sentido contrário à força externa de deformação ( p ), e 

perpendicular à força de atrito. Segundo Petrich; Koch (1998), a sua origem está 

associada com o potencial da fibra de se dobrar elasticamente; logo, esta componente 

de força está associada com a propriedade mecânica da fibra (em função do tipo de 

fibra). O surgimento dessa força contribui para o aumento da tensão de escoamento. 

Fundamentando-se nas abordagens da atuação de forças hidrodinâmicas e de atrito 

encontradas em literaturas que comentam a interação entre os agregados na matriz 

cimentícia, no que se refere à interação entre fibras e agregados, a autora acredita 

que essas mesmas forças continuarão atuando, ainda que com intensidade distinta de 

cada componente de força. 

Antunes (2005) comenta que em soluções concentradas, o contato e o deslizamento 

entre partículas podem gerar atrito. Entre fibras e agregado, este atrito também pode 
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ser favorecido pelo entrelaçamento do agregado pelas fibras, o que pode acontecer 

somente em fibras flexíveis adicionadas na matriz de agregado, uma vez que seu 

potencial de se dobrar contribui para tal fenômeno. 

Dessa forma, se o comprimento da fibra for maior que diâmetro do agregado, e seu 

módulo de elasticidade for consideravelmente baixo, maior será a probabilidade 

desse fenômeno ocorrer, fazendo com que o movimento do grão no meio fluido seja 

dificultado. 

3.1.5.2  Empacotamento das Partículas 

Segundo Oliveira et al., (2000), o índice de empacotamento de uma suspensão de 

sólidos é definido como o volume realmente ocupado pelas partículas sólidas em 

relação ao volume total do sistema, podendo ser calculado pela seguinte relação 

(Grunewald (2004): 

sólidodoespecíficamassa

recipientedovolume
recipientenocontidosólidodomassa

ntoEmpacotame =  

Quando se tem uma estrutura com alto índice de empacotamento, significa a 

existência de uma quantidade pequena de vazios; portanto uma baixa porosidade do 

compósito. Em contrapartida, um valor baixo do índice de empacotamento representa 

uma elevada quantidade de vazios na estrutura granular. 

Quando se deseja produzir uma argamassa com baixa porosidade, uma primeira ação 

é se trabalhar com o adensamento do agregado pela incorporação de partículas de 

diferentes dimensões, de modo que a partícula menor preencha o vazio deixado pelo 

contato entre duas de maior dimensão. Esta ação é usualmente conhecida como o 

emprego de agregado com granulometria contínua. Além disso, os finos dos 

aglomerantes também auxiliarão na obtenção de uma estrutura interna de menor 

porosidade. 

Contudo, essa solução de preenchimento não ocorre para os vazios resultantes do 

contato entre fibras e entre fibras e agregados, e estes quando for, serão preenchidos 

diretamente por pasta de cimento. Assim, ao adicionar fibras na argamassa, mais 

vazios vão surgir devido a dois tipos de contatos que podem ocorrem: interação fibra 

com fibra, e interação fibra com agregado. A porosidade resultante dessas interações 
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é devida à formação de um arranjo estrutural e pelo efeito parede, proporcionados 

pela assimetria, pelo tamanho e pela disposição espacial da fibra na matriz, ilustrados 

na Figura 3.10 e Figura 3.11 e detalhados na seqüência. 

A) Interação fibra com fibra 

Quando fibras são adicionadas em argamassas, a interação fibra com fibra raramente 

acontece, porque o seu volume é muito pequeno quando comparado com o volume 

do agregado. Mas, quando fibras não são dispersas adequadamente na matriz durante 

a mistura, resultam na matriz como que “emaranhados de um novelo de lã”, 

resultando na existência desse tipo de interação. 

Toll (1998) apud Servais et al., (2002) afirma que o máximo índice de 

empacotamento (φmáx) de suspensões de fibras é proporcional ao número de fibras 

vizinhas (nf), e inversamente proporcional ao fator de forma (l/d) e à distribuição 

orientacional da fibra (D.Of). 

( ) f

f

ODd
l

n

.
max =φ        Equação 3.1. 

Ou seja, quanto mais afastado for do formato esférico, fator de forma (l/d > 1), o 

empacotamento do sistema é drasticamente reduzido. Da Equação 3.1, além do fator 

de forma, a aleatoriedade da fibra também é um fator associado com a redução do 

índice de empacotamento das fibras. Devido à sua geometria, as fibras, quando 

adicionadas de forma aleatórias, geram um arranjo estrutural que dificilmente 

alcançarão um máximo empacotamento. 

Para ilustrar esse tipo de arranjo estrutural, apresenta-se, na Figura 3.10, uma 

micrografia da estrutura interna de uma suspensão de fibra de matriz polimérica. 
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Figura 3.10. Fibra de vidro na suspensão de matriz polimérica. Fonte: Yu Chan et al., 

(1978). 

Observa-se que o formato das fibras distribuídas aleatoriamente no espaço é incapaz 

de proporcionar o seu empacotamento. Vale salientar que as fibras ilustradas são 

fibras de vidro, com módulo de elasticidade próximo a 75GPa. Fibras que possuem 

um módulo de elasticidade menor que este (fibras flexíveis), como, por exemplo, 

fibras de polipropileno, têm o potencial de se dobrar, e esta dobra faz com que ocorra 

a redução de vazios, fazendo com que a quantidade de vazios das fibras rígidas sejam 

maiores que das fibras flexíveis. 

B) Interação do agregado com fibra 

A adição de fibras em suspensões de partículas esféricas (argamassa, por exemplo) 

pode alterar o índice de empacotamento devido às suas distintas geometrias. 

Conforme De Larrad (1999), quando a fibra é curta o suficiente para permanecer nos 

vazios criados entre as esferas, este pode contribuir com o empacotamento da 

suspensão, sem criar nenhuma perturbação no fator de empacotamento. 

Quando a fibra tem um comprimento maior que o vazio criado entre as esferas, a 

porosidade pode ocorrer devido ao contato da superfície curva (partícula esférica) 

com a superfície plana (fibra). Este cenário pode ser observado na representação 

ilustrativa da Figura 3.11(a) e (b), que demonstra o potencial do fenômeno, mas não 

traduz toda a realidade de matrizes de base cimentícia com agregados, em que 

existem diferentes diâmetros e formatos das partículas. 
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Figura 3.11. Ilustração qualitativa sobre o potencial de formação de vazios devido: a) 

ao contato de superfícies curvas de mesmo diâmetro; b) superfície curva com lisa; c) 

adição de fibras flexíveis. 

O índice de empacotamento resultante do contato fibra e agregado, ilustrado na 

Figura 3.11(b) não é tão elevado quanto quando se tem um contato entre superfícies 

de mesmas características (Figura 3.11(a)), o que irá demandar maior quantidade de 

pasta de cimento para o preenchimento dos vazios ou resultará em um compósito 

mais poroso. 

A porosidade que ocorre em torno da fibra é decorrente do efeito parede que existe e, 

segundo De Larrad (1999), é caracterizada por um volume de perturbação cuja sua 

dimensão é proporcional ao tamanho do agregado e do comprimento da fibra. O 

próprio autor salienta que esse modelo de perturbação é válido para fibras rígidas 

(Figura 3.11(b)).  

O efeito de perturbação ao empacotamento é reduzido quando as fibras são flexíveis, 

pois como o agregado utilizado na argamassa possui uma massa específica próxima a 

2,5g/m³, ele tem condições de forçar a fibra (massa específica da fibra de 

polipropileno próxima a 0,91g/m³) a se dobrar em seu entorno, como ilustra a Figura 

3.11(c). Ou então, as fibras podem se dobrar e preencher os vazios entre os 

agregados, como ilustra a Figura 3.12. Mas, percebe-se que ao mesmo tempo em que 

as fibras estão preenchendo os grandes vazios entre as partículas esféricas, elas 

favorecem no surgimento de vazios pequenos. 
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Figura 3.12. Ilustração qualitativa sobre o potencial das fibras flexíveis em se dobrar e 

preencher os grandes vazios entre as partículas sólidas. 

Mas, ao considerar as pequenas partículas sólidas da argamassa, como cimento, cal, 

por mais que a fibra seja flexível, um contato entre a extensa área superficial da fibra 

com a pequena área superficial dos grãos acontecerá, representando assim o efeito 

parede. 

 

Figura 3.13. Ilustração qualitativa sobre o potencial do efeito parede de fibras com 

pequenas partículas sólidas da argamassa. 

Diante deste contexto, percebe-se que o fato das fibras apresentarem geometria 

distinta às partículas sólidas, dificilmente um alto índice de empacotamento será 

apresentado no compósito produzido. 

Com base na interação fibras-agregado em que o contato e o deslizamento entre 

partículas podem gerar atrito, e no baixo índice de empacotamento em que o contato 

entre as diferentes geometrias das fibras e dos agregados confere, percebe-se o 

quanto a reologia da argamassa é afetada. 

Para que ocorra o movimento das partículas sólidas (fibras e agregados) durante a 

deformação da argamassa, é necessário que elas estejam separadas, impedido a 

atuação das forças de atrito. O que poderia ser realizada com o empacotamento das 

partículas e em seguida com a adição de pasta. Porém, como o baixo índice de 
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empacotamento deste compósito, o compósito necessitará de uma maior quantidade 

de pasta para que ocorra a separação das partículas. 

3.1.6 Técnicas de Caracterização Reológica 

Desde muito tempo, no Brasil, as pesquisas que envolvem a determinação das 

“propriedades das argamassas no estado fresco”, particularmente sua 

“trabalhabilidade”, têm sido realizadas a partir do ensaio de mesa de espalhamento, 

preconizado pela NBR 13276 (ABNT, 1995). 

Neste ensaio, a argamassa é forçada a se deformar mediante quedas sucessivas da 

plataforma, ilustrada na Figura 3.14, igualmente espaçadas no tempo. O resultado do 

ensaio é apresentado por um valor unitário em mm, denominado de medida de 

espalhamento, que é dado pelo diâmetro da argamassa, resultante após a aplicação 

dos golpes. Quanto menor o espalhamento, subentende-se que a argamassa é mais 

difícil de se deformar e, portanto, de se aplicar. 

A NBR 13276 (ABNT, 1995) considera o intervalo 255±10 mm como consistência-

padrão para argamassa de revestimento. Se o valor obtido no ensaio for superior a 

265 mm, deve-se repetir o ensaio diminuindo-se a quantidade de água colocada na 

argamassa; e, se for inferior a 245 mm, uma pequena quantidade de água deve ser 

acrescentada. 

 

Figura 3.14. Esquema do ensaio de mesa de consistência, prescrito pela NBR 13 276 

(ABNT, 1995), com a respectiva medida do índice de espalhamento (“D”). 

Além da mesa de espalhamento, alguns poucos pesquisadores, particularmente 

aqueles do Departamento de Engenharia de Construção Civil da Escola Politécnica 

da Universidade de São Paulo, têm feito uso do método denominado “dropping ball”, 

estabelecido pela BS 4551- part.1 (BSI, 1981) e implementado por Carasek (1996). 
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Utilizado para determinar a “trabalhabilidade” da argamassa no estado fresco, 

consiste de uma esfera de diâmetro e massa padronizados, que é liberada em 

movimento de queda livre, sem rotação, sobre uma amostra de argamassa no estado 

fresco, conforme ilustra a Figura 3.15. 

   

(a)       (b) 

Figura 3.15. Ilustração do ensaio de dropping ball: (a) ilustração do aparato do ensaio 

que permite a queda da esfera de uma altura fixa (300mm); (b) esquema da seqüência 

de ensaio com a respectiva medida do índice de penetração. 

O resultado do ensaio é apresentado por um valor em mm, denominado índice de 

penetração, que é dado pela profundidade que a esfera penetra na superfície da 

amostra de argamassa, depois da sua queda livre de uma altura padrão. 

Muitas críticas foram e continuam sendo apresentadas, por diferentes pesquisadores, 

ao primeiro método de ensaio (mesa de espalhamento). Gomes et al., (1995); 

Yoshida, Barros (1995); Cavani et al., (1997) e Nakakura (2003) demonstraram que 

aquele ensaio não é adequado para avaliação de certas argamassas de revestimento, 

sobretudo as que contêm ligantes finos (cal hidratada ou pozolana) e as que contêm 

aditivos incorporadores de ar. 

Por outro lado, para o dropping ball, Yoshida; Barros (1995), Cândia (1995) e 

Carasek (1996), utilizando como valor de referência um índice de penetração 10±1 

mm -prescrito pela norma britânica, conseguiram produzir argamassas adequadas 

para serem aplicadas como revestimento, tanto com ligantes finos como também com 

incorporadores de ar 
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É importante destacar que esses pesquisadores trabalharam com argamassas 

tradicionalmente empregadas em canteiros de obras ou com argamassas 

industrializadas, todas elas sem adição de fibras. 

No presente trabalho, em que fibras foram adicionadas à matriz de argamassa, 

buscou-se, logo de início, empregar os dois métodos citados para a definição da 

trabalhabilidade da argamassa; no entanto, problemas ocorreram, tendo a autora 

questionado a possibilidade de emprego desses métodos para o caso das argamassas 

com fibras. 

O problema identificado pela autora, logo nos primeiros experimentos, foi que as 

fibras presentes na argamassa poderiam formar como que uma “rede” em toda a 

amostra, amortecendo o seu impacto, quando do emprego do método da mesa de 

espalhamento e amortecendo também o impacto da esfera, quando do emprego do 

método do dropping ball. Esses amortecimentos poderiam “mascarar” o resultado do 

índice de espalhamento e de penetração, isto é, apesar da argamassa com fibras 

apresentar-se visivelmente “trabalhável”, considerando-se as referências existentes, 

os valores obtidos dos ensaios indicavam que não o era. 

Frente a essas limitações, buscou-se identificar outros métodos que permitissem uma 

avaliação mais precisa das características da argamassa no seu estado fresco, ou seja, 

a sua reologia e não somente a sua trabalhabilidade. Nesta busca, identificou-se um 

método de ensaio com grande potencial – o Squeeze flow, cujas características 

principais são apresentadas na seqüência. 

• Squeeze Flow 

Este ensaio, devido à sua simplicidade e facilidade com que uma gama extensa de 

diferentes taxas de cisalhamento (shear rate) pode ser aplicada em um mesmo corpo 

de prova, há muito tempo vem sendo utilizado para estudar materiais altamente 

viscosos, tal como o asfalto (GIBSON; TOLL, 1999). Além de permitir aplicar níveis 

distintos de variação na taxa de cisalhamento, o ensaio permite também determinar 

os parâmetros reológicos – tensão de escoamento e viscosidade – possibilitando 

caracterizar completamente a argamassa. 

O método utiliza o aparato ilustrado na Figura 3.16, composto por duas placas lisas e 

rígidas de aço inox, horizontais e paralelas entre si, acopladas a uma prensa universal, 
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comum nos laboratórios de pesquisa e mesmo nos de controle tecnológico de 

materiais cimentícios. 

a) b)a) b)
 

Figura 3.16. Parâmetros para o ensaio de Squeeze flow: (a) ilustração do aparato de 

ensaio; (b) esquema da geometria do ensaio. 

A placa inferior é fixa, enquanto a superior (de diâmetro igual ao da amostra de 

argamassa), com auxílio de um programa de ensaio, pode ser movida verticalmente a 

uma velocidade constante, a uma carga constante ou a uma taxa de cisalhamento 

constante (GIBSON; TOLL, 1999). No início do ensaio, Figura 3.16(a), a placa 

superior está estacionária rente à amostra de argamassa que tem uma altura inicial (h). 

No momento seguinte, Figura 3.16(b), a partir de um comando, a placa superior 

começa a se deslocar verticalmente, provocando, com isto, uma deformação axial por 

compressão da amostra. Enquanto se observa um característico espalhamento lateral 

da argamassa e uma diminuição da altura inicial da amostra, a carga de reação do 

corpo-de-prova é registrada pela célula de carga do equipamento. 

Os resultados do ensaio squeeze flow são expressos na curva carga em relação ao 

deslocamento, sendo que a carga representa a energia necessária para que ocorra a 

deformação do corpo de prova da argamassa, e o deslocamento representa a 

movimentação do pistão atribuída no programa de ensaio.  

Além dessa curva, o ensaio squeeze flow pode gerar os parâmetros reológicos (tensão 

de escoamento e viscosidade), através de expressões matemáticas que relacionam a 

concentração do compósito à viscosidade ou à tensão de cisalhamento ou à taxa de 
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cisalhamento, conforme a revisão bibliográfica realizada por Ferrais (1999). Para a 

determinação correta dos parâmetros reológicos, detalhes como condição de ensaio e 

comportamento do material investigado devem ser considerados. 

Mesmo já tendo uma equação estabelecida para as condições de ensaios utilizadas 

pela autora 16 , Cardoso, et al., (2005), a mesma ainda não foi validada para o 

compósito investigado – argamassa com fibra de polipropileno. Em vista disso, a 

compreensão do comportamento reológico das argamassas investigadas neste 

trabalho é feita com base nos resultados da curva carga em relação ao deslocamento, 

apresentados no capítulo 5. 

33..22  RReetteennççããoo  ddee  ÁÁgguuaa  

Tristão (2003) apresentou um adequado conceito de retenção de água que envolve a 

conservação de água para a molhagem da superfície dos agregados e aglomerantes e 

para a manutenção da trabalhabilidade da argamassa, e também para que permita o 

desenvolvimento das reações de hidratação do cimento, proporcionando boa 

aderência entre a argamassa e os componentes sobre os quais ela é aplicada e ainda, 

adequada resistência mecânica. 

A capacidade de retenção de água da argamassa é uma característica que reflete 

profundamente nas propriedades do revestimento. Uma argamassa com baixa 

retenção de água apresenta alta exsudação. Isto prejudica a trabalhabilidade da 

argamassa, demandando sua remistura constante pelo pedreiro durante a sua 

aplicação no substrato; além disso, dificulta as etapas de execução do revestimento 

(espalhamento associado ao aperto da argamassa e o sarrafeamento). Pode haver, 

ainda, sérios prejuízos para a resistência mecânica do revestimento, sobretudo para 

sua resistência superficial por falta de água para a hidratação do cimento, devido à 

perda excessiva para o meio ambiente. 

                                                

16  As condições do ensaio squeeze flow estão apresentadas no item 4.4.1 do capítulo 

programa experimental. 
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A retenção de água favorece, ainda, o melhor contato da argamassa com o substrato, 

uma vez que ao se garantir a trabalhabilidade é possível que se tenha maior extensão 

de aderência do revestimento, isto, por sua vez, auxiliará na diminuição da retração 

da camada, diminuindo as tensões internas em curtas idades e, por conseguinte, 

minimiza a fissuração. 

Os fatores que contribuem para a retenção de água estão relacionados com a 

concentração de partículas finas e às suas propriedades superficiais; por isto, Nehdi 

et al., (1998) afirmam que a presença de partículas mais finas, com maior afinidade 

com a água, favorece a retenção de água. 

Mas, com relação à adição de fibras na argamassa, pouco se sabe sobre sua 

influência na capacidade de retenção de água. O fato é que o estado fresco desse tipo 

de compósito é pouco explorado no meio acadêmico, principalmente no que se refere 

especificamente a esta propriedade. Por outro lado, nos casos em que houve a 

preocupação de se medir esta característica do compósito, foi empregado o método 

de ensaio prescrito pela NBR 13277 (ABNT, 1995), o qual é considerado inadequado 

à avaliação. Este foi o caso dos trabalhos de Cortez (1999), Oliveira et al., (2003) e 

Silva et al., (2003). 

O método NBR 13277 (ABNT, 1995), denominado de papel-filtro, consiste na 

medida da variação da água de amassamento da argamassa confinada em um 

recipiente, através da sua sucção por papel de filtro durante 2 min. Esta condição que 

a argamassa permanece, pode ser considerada não significativa. 

Nakakura (2003), determinando a retenção de água das argamassas industrializadas 

através do papel de filtro (NBR 13277, 1995), verificou uma retenção, em suas 

amostras, predominantemente alta - maior que 90% - e semelhantes, sem que se 

pudesse, através deste método, diferenciar as formulações que eram visualmente 

diferentes. 

No entanto, ao se utilizar o procedimento prescrito pela NBR 9287 (ABNT, 1986), 

denominado “funil de Buchner modificado”, encontrou resultados de retenção de 

água bastante diferentes entre as argamassas e mais compatíveis com o que se 

verificava na prática. 
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Dessa forma, não há como fazer aqui uma discussão acerca de resultados publicados 

a respeito desta característica das argamassas, particularmente daquelas que contém 

fibra. As discussões serão feitas a partir da apresentação dos resultados obtidos com 

o programa experimental realizado durante o desenvolvimento do presente trabalho. 

33..33  TTeeoorr  ddee  AArr  IInnccoorrppoorraaddoo  

O teor de ar está relacionado com a densidade de massa relativa da argamassa no 

estado fresco e endurecido; dessa forma, com o seu aumento, as argamassas são 

menos densas. Sua presença afeta na capacidade da argamassa se deformar, 

influencia diretamente na energia de lançamento e, por fim, nas propriedades 

mecânicas do revestimento, as quais são abordadas no item 3.4.1, onde se discutem a 

relação da propriedade mecânica com a porosidade da argamassa no estado 

endurecido. 

As bolhas de ar na matriz cimentícia podem ser incorporadas por aditivos 

incorporadores de ar ou, no caso das argamassas com adição de fibras, por 

aprisionamento de vazios decorrentes do processo de mistura. O problema 

relacionado com as bolhas de ar incorporadas por aditivos está relacionado com a sua 

instabilidade.  

Monte et al. (2003) investigando sete aditivos de marcas diferentes, incorporados em 

uma argamassa de referência, perceberam que ao variar o tempo de mistura, alguns 

aditivos não incorporavam ar de forma estável. Esse fato é de fundamental 

importância para as propriedades das argamassas, visto que produtos instáveis, se 

misturados por diferentes intervalos de tempo, podem gerar argamassas com 

diferentes propriedades.  

Antunes (2005) detalha o mecanismo de atuação dos incorporadores de ar na matriz 

cimentícia. Essa autora comenta também que as bolhas de ar para a capacidade de 

deformação das argamassas, têm significativa importância, pois: elas aumentam a 

viscosidade da pasta de cimento, bem como auxiliam na lubrificação dos agregados 

presentes na matriz. 

Outro ponto relevante sobre a presença de bolhas de ar é a aplicação dessa argamassa. 

Por resultar numa densidade baixa, ao ser projetada com a mesma energia que uma 
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argamassa mais densa, ela tende a sofrer excessiva reflexão e perda de material; por 

outro lado, ao se diminuir a energia de lançamento, pode ocorrer uma perda na 

extensão de aderência. Logo um controle de energia de lançamento dessas 

argamassas que têm ar incorporado deve ser considerado. 

Logo, é de fundamental importância determinar o teor de ar incorporado nas 

argamassas, e como elas estão atuando durante a deformação da argamassa no estado 

fresco e durante a solicitação mecânica desta argamassa. 

33..44  PPrroopprriieeddaaddeess  MMeeccâânniiccaass  

Resistência à compressão e á tração, capacidade de absorver deformação, resistência 

ao impacto, resistência à fadiga e resistência de aderência são propriedades 

mecânicas do revestimento de argamassa que, ao serem determinadas, servem para 

verificar o potencial do revestimento atender adequadamente os requisitos de 

desempenho que lhe são exigidos, principalmente no que refere à sua integridade 

física frente ás diversas solicitações a que é constantemente submetido. 

Além disso, a determinação dessas propriedades contribui para o controle de 

produção do revestimento, visto que a produção da argamassa e do revestimento é 

muito suscetível a erros devido à sua atual forma artesanal de produzir e também 

porque na maioria das vezes sua produção fica sujeita às condições ambientes que 

são muito variáveis. 

No entanto, tais propriedades não são simples de serem determinadas, uma vez que 

dependem de uma série de variáveis que envolvem não somente a argamassa, mas 

também o substrato e as próprias condições de produção, incluindo-se aqui tanto as 

condições de aplicação quanto às condições ambientes.   

Assim, para se analisar as propriedades mecânicas do revestimento, todas essas 

variáveis devem ser consideradas e, tendo em vista a extensão do problema, neste 

trabalho, enfoca-se somente uma delas: as características mecânicas da argamassa e, 

particularmente, a sua resistência mecânica, particularmente sua resistência à tração 

na flexão e à compressão e seu módulo de deformação. 
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Para entender o comportamento mecânico das argamassas no estado endurecido, 

antes de sua abordagem, faz-se uma breve abordagem sobre a influência da 

porosidade da argamassa nessas propriedades mecânicas. 

3.4.1 Porosidade na Argamassa 

Devido à estrutura interna da matriz de argamassa ser constituída por diferentes 

sólidos (cristais de hidratação e partículas de agregado) e por água, a porosidade é 

um elemento intrínseco dessa matriz, sobretudo porque a relação água/cimento é 

elevada, quando comparada com a da matriz de concreto. 

A porosidade dos sólidos afeta a sua resistência mecânica porque ali, nos vazios, há 

uma elevada concentração de tensões quando o corpo está sob carga. Esta 

concentração de tensões, em um volume que não oferece resistência alguma, 

favorece o aparecimento de rupturas microscópicas que podem se transformar em 

fissuras prejudiciais ao desempenho do sólido. Por isso, a porosidade é um fator 

limitante da resistência mecânica da argamassa. 

Além disso, a porosidade também reflete no módulo de deformação da argamassa. 

Tendo em vista que a massa específica é inversamente proporcional à porosidade, 

argamassas mais densas tendem a restringir mais a deformação, ao contrário das 

argamassas menos densas que, devido à sua porosidade, contribuem para a 

ocorrência de pequenas deformações. 

As características como volume, formato e, principalmente, o tamanho dos vazios 

são fatores relevantes nas propriedades mecânicas. Considerando o tamanho dos 

poros, segundo Carasek (1996), três tipos podem estar presentes na matriz cimentícia: 

os denominados micro poros (diâmetro < 0,1µm); os poros capilares (diâmetro entre 

0,1µm e 20µm); e os macros poros (diâmetro > 20µm), sendo que os dois últimos 

são considerados os mais prejudiciais à propriedade mecânica da argamassa. 

A formação dos poros de maior diâmetro, portanto mais prejudiciais à resistência 

mecânica do material, estão associados: 

• às bolhas de ar incorporadas ao sistema através de aditivos, propositadamente 

adicionados quando se deseja melhorar a aplicabilidade da argamassa. 
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Carasek (1996) determinou, através de 

análises de fotografias obtidas em lupa 

estereoscópica com ampliação de 20x, 

como a ilustrada na Figura 3.17, 

vazios deixados por bolhas de ar de 

tamanho 40 µm a 320 µm, em 

argamassas industrializadas; enquanto 

Antunes (2005), ao citar Whiting; 

Nagi (1998), comenta que as bolhas 

de ar incorporadas geralmente 

possuem diâmetros entre 10 µm e 

25µm; 

Figura 3.17. Interface da argamassa com 

o substrato cerâmico. Bolhas de ar 

adicionadas pelo aditivo incorporador 

de ar. Fonte: Carasek, 1996. 

• ao aprisionamento de ar durante a aplicação e acomodação da argamassa. Estes 

tipos de vazios possuem tamanhos que se encontram na faixa de poros capilares e 

macro poros, e a sua principal origem é devido à deficiência da reologia da 

argamassa. As ilustrações da Figura 3.18 apresentadas pela Carasek (1996) 

comprovam a existência desses tipos de poros. 

 

Figura 3.18. Interface da argamassa com o substrato cerâmico: a) bolhas de ar 

aprisionadas no corpo da argamassa; b) bolhas de ar aprisionados na interface 

argamassa-substrato. Fonte: Carasek, 1996. 

 

Devido à deficiência na presença de finos, a argamassa somente de cimento e areia, 

da Figura 3.18(a) apresenta reologia inadequada, dificultando a sua correta aplicação 

na superfície do substrato; com isto, há o aprisionamento de ar, originando macros 
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poros no corpo da argamassa. Na Figura 3.18(b) o ar aprisionado é conseqüência da 

combinação inadequada entre a energia empregada na aplicação e a reologia da 

argamassa. 

A adição de fibra na matriz cimentícia pode resultar no aumento de vazios. Para 

ilustrar esta situação, na Tabela 3.1 foram selecionados e listados os resultados de 

teor de ar incorporado dos trabalhos de Cortez (1999); Silva et al., (2003); e Patrício; 

Barros (2005). 

Tabela 3.1 Resultados do teor de ar incorporado quando fibras são adicionadas em 

argamassas de cimento, cal e areia. 

Autores Parâmetros da argamassa 
fibra de polipropileno – 20mm 
cimento:cal:areia teor de fibra (g/m³) 0 500 1500 3000 

Cortez 
(1999) 

água constante teor de ar (%) 8 7 12 10 
fibras de polipropileno – 6mm 
cimento:areia:argilo mineral teor de fibra (g/m³) 0 500 

Silva et al., 
(2003) 

água constante teor de ar (%) 4 9 
fibras de polipropileno – 5mm 
cimento:cal:areia teor de fibra (%)* 0 0,1 0,5 1 

Patrício; 
Barros 
(2005) variação de água teor de ar (%) 9 12,5 19 23 

* Teor de fibras em relação ao volume de argamassa. 

Comparando os valores de teor de ar incorporado das argamassas sem fibras e das 

com fibras, observa-se que a adição de fibra nos resultados obtidos por Cortez (1999) 

proporcionou o aumento de 43% do teor de ar, nos resultados de Silva et al., (2003) o 

aumento foi de 125% e nos resultados de Patrício; Barros (2005) o aumento foi de 

155%. 

O aumento de teor de ar possivelmente está relacionado com os contatos entre fibras 

e entre fibras e agregado, comentados no empacotamento das partículas do item 

3.1.5.2. O arranjo estrutural formado por estas interações, dificilmente formará um 

máximo empacotamento de partículas sólidas; dessa forma, é observada uma 

deficiência da trabalhabilidade da argamassa. Esta deficiência pode resultar no 

aprisionamento de vazios durante a execução do ensaio, haja vista a necessidade de 

acomodação da argamassa no recipiente do ensaio. 

Os poros da argamassa com fibra também podem apresentar na zona de transição da 

matriz para fibra. Savastano (1992), ao investigar detalhadamente esta zona através 

de micrografias eletrônicas de varredura, verificou um grande volume de água 
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adsorvida na superfície das fibras de polipropileno. Essa película de água leva à 

formação não homogênea de produtos hidratados (etringita e hidróxido de cálcio) 

caracterizados por grandes cristais formando uma estrutura mais porosa do que no 

meio da matriz. 

3.4.2 Resistência Mecânica 

Neste trabalho, considera-se como resistência mecânica da argamassa, as parcelas 

relativas à resistência à compressão e à tração.  

As características mecânicas da argamassa, ainda que não reflitam fielmente as 

características do revestimento, são importantes de serem conhecidas para que 

permita inferir como será o comportamento potencial da argamassa quando aplicada 

como revestimento. Além disso, estas características podem: 

• verificar se o estado de consolidação interna do revestimento é capaz de suportar 

ações mecânicas das mais diversas naturezas. 

• buscar reproduzir, no corpo-de-prova de argamassa, o tipo de ação mecânica que 

ocorre no interior do revestimento, como é o caso do esforço de tração e de 

compressão, frente, por exemplo às variações de temperatura que ocorrem no 

meio ambiente. Assim, a partir da determinação da resistência à tração da 

argamassa, é possível esperar que aquela argamassa tenha condições de suportar 

os esforços atuantes durante a movimentação do revestimento; 

• deduzir outras propriedades que são diretamente relacionadas com a resistência 

mecânica, como é o caso do esforço de compressão, a sua magnitude pode dar 

uma idéia quanto ao módulo de deformação estático, e inferir a estanqueidade e 

resistência às intempéries do revestimento; 

Ao adicionar fibras de polipropileno em matriz cimentícia, observa-se uma pequena 

variação dos valores da resistência mecânica que, para Bentur; Mindess (1990), é 

considerada irrelevante para os concretos reforçados com fibras investigados por eles. 

Ao ensaiar argamassas em prismas de 40 x40 x160 mm, mantendo a quantidade de 

água, Puertas et al., (2005) e Patrício; Barros (2005) verificaram realmente uma 

pequena variação - da ordem de 1MPa , nos valores da resistência à tração na flexão, 
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quando fibras de polipropileno foram adicionadas à matriz. Mas, na resistência à 

compressão a variação apresenta-se significativa, principalmente quando a 

resistência para argamassas de revestimento é baixa. Os valores obtidos por esses 

autores estão sintetizados na Tabela 3.2. 

Puertas et al., (2005) investigaram argamassas de cimento e areia (utilizando 4 tipos 

de cimento), reforçadas com fibras de polipropileno, de comprimento 12mm e fração 

volumétrica de 0,5 e 1% (volume de argamassa). Por sua vez, Patrício; Barros (2005) 

investigaram argamassas reforçadas com fibras de polipropileno, de comprimento 

5mm e fração volumétrica de 0,1 a 1% (volume de argamassa), em argamassas de 

cimento, cal e areia, de proporções distintas. 

Tabela 3.2. Resultados de resistências mecânicas quando fibras são adicionadas em 

argamassas com variação do tipo de cimento. Fonte: Puertas et al., (2005). 

Compressão Flexão Tipo de 
Cimento 

Fibra 
(%) (MPa) (MPa) 

0 89,5 7,8 
0,5 90,0 7,6 Escória 
1 79,0 6,7 
0 39,4 6,8 

0,5 35,8 6,1 Cinza volante 
1 26,9 5,5 
0 30,0 4,6 

0,5 31,2 4,8 
Escória e cinza 

volante 
1 30,1 4,8 
0 53,0 7,8 

0,5 48,2 7,5 
Cimento 
Portland 

1 47,6 7,4 
* O potencial de redução da resistência mecânica é em relação à argamassa de referência (sem fibra). 

Tabela 3.3. Resultados de resistências mecânicas quando fibras são adicionadas em 

argamassas classificadas como forte e fraca. Fonte: Patrício; Bastos (2005). 

Compressão Flexão Tipo de Argamassa 
(volume) 

Fibra* 
(%) (MPa) (MPa) 

0 7,0 0,50 
0,1 6,1 0,38 
0,5 4,0 0,34 

1:1:6 

1 3,0 0,28 
0 3,3 0,23 

0,1 2,9 0,23 
0,5 2,1 0,18 

1:2:9 

1 2,0 0,17 
* Volume da fibra em relação ao volume da argamassa. 
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Certamente, o que deve estar contribuindo com a redução da resistência à 

compressão é a porosidade que as fibras conferem na argamassa, conforme a 

discussão do item 3.4.1. Mas, salienta-se que esta porosidade não está interferindo no 

valor da resistência à tração na flexão. Este fato corrobora com o fato de que a 

porosidade que se forma ou já estão presente em uma matriz cimentícia com fibras, 

prejudica muito mais o material quando solicitado à compressão do que a tração.  

3.4.3 Módulo de Elasticidade 

É a propriedade mecânica da argamassa que avalia a capacidade de deformação do 

material, buscando-se fazer uma analogia com o posterior comportamento do 

revestimento. O que se espera é que o revestimento possa suportar tensões 

provenientes de deformações intrínsecas e deformações da base de pequena 

amplitude (Sabbatini, et al., 1999). Sua importância está relacionada diretamente 

com o potencial de fissuração do revestimento. Ela representa uma medida que 

permite indicar se o revestimento, sob determinadas condições de solicitação, estará 

mais ou menos sujeito à fissuração. 

Um exemplo freqüente que ocorre no revestimento de argamassa, de suportar tensões 

provenientes de deformação, é a retração plástica que ocorre em curtas idades. Trata-

se de um fenômeno que ocorre na estrutura da pasta hidratada da argamassa, inerente 

à perda de água – por sucção capilar dos poros do substrato e por evaporação para o 

meio ambiente - e à própria hidratação do cimento – cujo volume total dos hidratados 

formados é inferior ao volume absoluto inicial (soma dos volumes absolutos da água 

e do cimento anidro) (BASTOS, 2001). 

Ao ocorrer a deformação plástica, no interior da argamassa são originadas tensões 

devidas às restrições de movimento causadas pela sua aderência no substrato. Este 

impedimento provoca o aparecimento de tensões internas na camada e, dependendo 

da combinação de sua intensidade com a resistência à tração e o módulo de 

elasticidade da argamassa, poderá ocorrer fissuras.  

Outra situação que exige um adequado módulo de deformação da camada de 

revestimento diz respeito à expansão ou contração geradas pelas variações climáticas, 

a que o revestimento usualmente está sujeito. 
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A determinação do módulo de elasticidade de um sólido pode se dar através de 

ensaios destrutivos ou não destrutivos, cujos parâmetros e princípios são distintos. 

Nos ensaios destrutivos, denominado de estáticos, o módulo de elasticidade é 

determinado a partir de medidas de deformações do sólido durante aplicação de 

cargas mecânicas. Entre os tipos de carregamentos, os mais comuns são os de 

compressão, de acordo com a NBR 8522 (ABNT, 1984) e NBR 7190 (ABNT, 1996), 

e o de tração na flexão, de acordo com a adaptação feita por Bastos (2001), do 

método DIS 679 (ISO, 1987). 

Nos ensaios não destrutivos, denominados de dinâmicos, o módulo de elasticidade é 

determinado a partir da propagação de ondas vibratórias ou de pulsos ultra-sônicos 

pela estrutura interna do sólido. A norma BS 1881:part.209 (BSI, 1990) prescreve o 

método de ensaio utilizando ondas vibratórias, enquanto a norma BS 1881:part.203 

(BSI, 1986) prescreve o método de ensaio utilizando pulsos ultra-sônicos e, tendo em 

vista que este último método foi o empregado neste trabalho, o seu princípio será 

aqui abordado.  

O aparato do ensaio com pulsos ultra-sônicos consiste num equipamento gerador e 

captor de pulsos eletrônicos e de dois transdutores de características diveras. O 

princípio do ensaio consiste em acoplar dois transdutores às superfícies paralelas do 

corpo de prova. De um lado geram-se, então, pulsos eletrônicos que, pelo transdutor, 

são transformados em ondas longitudinais que atravessam a estrutura interna do 

sólido atingindo um segundo transdutor de posição oposta ao primeiro referenciado. 

O resultado do ensaio consiste na determinação do tempo e da velocidade com que 

esta onda longitudinal se propaga no interior do sólido. O tempo é fornecido pelo 

aparelho e a velocidade é calculada pela relação entre a distância dos dois 

transdutores e o tempo. 

Dessa forma, quando a estrutura interna do corpo-de-prova for altamente densa, a 

velocidade de propagação da onda é elevada, isso porque o tempo de propagação é 

curto. A existência de vazios (poros) ou fissuras na estrutura interna do corpo-de-

prova provoca um impedimento à propagação da onda ultra-sônica, fazendo com que 

o seu tempo de propagação seja elevado, e sua velocidade seja reduzida.  

O cálculo do módulo de elasticidade dinâmico baseia-se na Equação 3.2. 
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Onde: 

Ed – módulo de deformação dinâmico (MPa); 

ρ – densidade do corpo-de-prova (kg/m³); 

V – velocidade de pulso (km/s); 

ν – coeficiente de Poisson, de valor 0,2 para argamassa. 

A adição de fibra nas argamassas pode contribuir para a redução do módulo de 

deformação. Trabalhos como o de Cortez (1999), Silva et al., (2003), Bernardo (2005) 

e de Patrício; Barros (2005) comprovam este fato, sendo que nesta última referência, 

a redução do valor do módulo de elasticidade foi de 50%. 

Como foi comentado no item 3.4.1, o módulo de elasticidade está diretamente 

relacionado com a densidade endurecida da argamassa, ou seja, quanto mais densa, 

mais rígida é a argamassa, levando a valores altos de módulo de elasticidade A 

porosidade na argamassa diminui a sua rigidez implicando na redução dos valores de 

módulo de elasticidade em relação a uma argamassa mais densa. 

Esse fato pode ser comprovado ao se relacionar os resultados de módulo de 

elasticidade e de teor de ar (visto que os autores não apresentaram o valor de 

densidade endurecida da argamassa) obtidos nos ensaios realizados por Patrício; 

Barros (2005), conforme a Figura 3.19, produzida pela autora. 
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* Figuras produzidas pela autora a partir dos dados de Patrício, Barros (2005). 

(a) (b) 

Figura 3.19. Influência da adição de fibra no módulo de elasticidade de argamassas: a) 

com o aumento do teor de fibra ocorre o aumento do teor de ar e a redução do 

módulo de elasticidade; b) correlação entre o módulo de elasticidade com o teor de ar. 

Diante dos exemplos citados durante o capítulo, pode-se concluir que a adição de 

fibras influencia na reologia das argamassas frescas e no comportamento mecânico 

da argamassa no estado endurecido, devido não somente aos fatores relacionados às 

características física e mecânica das fibras, mas também aos fatores relacionados 

com a matriz, como a presença de finos, de vazios dentre outros. Com isto, é preciso 

enfatizar que cada tipo de argamassa resultará num comportamento particular do 

compósito produzido ao se adicionar fibras; dessa forma, ao se fazer o uso da 

tecnologia de argamassa reforçada com fibra, estudos exploratórios devem ser 

priorizados para que o potencial da tecnologia seja otimizado. 



 63

CCAAPPÍÍTTUULLOO  44    

PPRROOGGRRAAMMAA  EEXXPPEERRIIMMEENNTTAALL  

Esta parte do trabalho foi desenvolvida em três etapas. A primeira, descrita no item 

materiais do compósito, compreendeu a seleção dos materiais utilizados para a 

produção dos compósitos e a descrição resumida das metodologias utilizadas para a 

sua caracterização. Na segunda, descrita no item preparo das argamassas, foram 

realizados ensaios preliminares para a investigação da dosagem e forma de produção 

da argamassa mais adequada, visando à distribuição uniforme das fibras na matriz. 

Por fim, tem-se a última etapa do trabalho que representa a realização dos ensaios 

laboratoriais com o propósito de investigar o comportamento reológico, o potencial 

de aplicabilidade da argamassa como revestimento e o comportamento mecânico. O 

fluxograma da Figura 4.1 resume as etapas do programa experimental. 

CARACTERIZAÇÃO
DOS MATERIAIS

PREPARO
DAS ARGAMASSAS

AVALIAÇÃO
DAS ARGAMASSAS

Matriz Fibra Dosagem Mistura Argamassas
produzidas com
misturador de

laboratório

Argamassas
produzidas com

misturador
de obra

•teor de ar

•dropping ball

•squeeze flow

•teor de ar

•squeeze flow

•retenção de água

•aplicabilidade

•propriedades
mecânicas

•análise física

•análise
química

•análise física

•análise
mecânica

•misturador
de laboratório

•misturador
de obra

•em volume

•em massa

CARACTERIZAÇÃO
DOS MATERIAIS

PREPARO
DAS ARGAMASSAS

AVALIAÇÃO
DAS ARGAMASSAS

Matriz Fibra Dosagem Mistura Argamassas
produzidas com
misturador de

laboratório

Argamassas
produzidas com

misturador
de obra

•teor de ar

•dropping ball

•squeeze flow

•teor de ar

•squeeze flow

•retenção de água

•aplicabilidade

•propriedades
mecânicas

•análise física

•análise
química

•análise física

•análise
mecânica

•misturador
de laboratório

•misturador
de obra

•em volume

•em massa

 

Figura 4.1. Fluxograma das etapas do programa experimental. 
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44..11  AArrrraannjjoo  EExxppeerriimmeennttaall  

O estudo foi aplicado em compósitos de argamassa, com variações na composição da 

matriz, da dosagem de água e teor de fibras. Na Figura 4.2 e na Figura 4.3 são 

apresentadas as combinações de compósitos que foram investigadas na avaliação 

reológica, e para a avaliação da aplicabilidade e de propriedades mecânicas foram 

utilizadas as combinações de compósitos da Figura 4.3. 
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Figura 4.2. Variáveis para o estudo da avaliação reológica – produção dos compósitos 

com o misturador de laboratório. 
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Figura 4.3. Variáveis para o estudo da avaliação de aplicabilidade e propriedades 

mecânicas – produção dos compósitos com o misturador de obra. 

O cálculo de dosagem da água/materiais secos e do teor de fibras encontram-se no 

item 4.3.1. Os compósitos investigados estão assim separados devido ao tipo de 

misturador utilizado para produzi-los. Como o trabalho iniciou-se na etapa da 

avaliação reológica das argamassas, então foi possível utilizar o misturador de 

laboratório. Ao realizar a etapa de avaliação da aplicabilidade das argamassas, 
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necessariamente a quantidade de material utilizado foi diferente, pois durante a 

avaliação de aplicabilidade foi produzido um painel de 1m² de argamassa. 

Comentam-se sobre as características dos misturadores no item 4.3.2 e a metodologia 

da avaliação da aplicabilidade no item 4.4.4. 

44..22  MMaatteerriiaaiiss  ddaa  AArrggaammaassssaa  

4.2.1 Seleção dos Materiais 

Os aglomerantes utilizados foram: cimento CP II E 32, classificado de acordo com a 

NBR 5732 (ABNT, 1991) como cimento Portland Composto e cal hidratada CH I, do 

tipo cálcica, classificada de acordo com a NBR 7175 (ABNT, 1992) como cal 

hidratada para argamassas. 

O agregado miúdo foi adquirido diretamente no comércio varejista de São Paulo e é 

do tipo quartzoso, proveniente de rio. 

A argamassa A30 consiste em uma argamassa industrializada, comercializada na 

cidade de São Paulo como sendo para múltiplo uso, com classificação classe II – alta 

c, conforme a NBR 13281 (ABNT, 1995). As argamassas A30, fornecidas em sacos, 

possuem agregados com granulometria controlada, cimento Portland e aditivos. São 

fabricadas em complexos industriais, onde os agregados miúdos, os aglomerantes e 

os aditivos em pó, são misturados a seco e ensacados. 

As fibras utilizadas são de polipropileno, do tipo monofilamento, descontínuas e de 

seção circular. Sua escolha deu-se em função da sua disponibilidade no mercado, e 

por ser a mais empregada nos canteiros de obra que têm feito uso desse tipo de 

material.  

4.2.2 Caracterização dos Materiais 

Dependendo do material, este foi analisado quanto às suas características físicas, 

químicas e mecânicas. Na Tabela 4.1, são listadas as análises físicas e químicas, os 

métodos de ensaios utilizados para a caracterização dos materiais do compósito, e 

seus respectivos números de repetições. Na seqüência, detalham-se as condições de 

análise e parâmetros de cada ensaio. 
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Tabela 4.1. Relação das análises físicas e químicas, métodos de ensaios para a 

caracterização dos materiais do compósito e seus respectivos números de repetições. 

Características Método N° de 
repetições 

Materiais 

Diâmetro máximo 
Módulo de finura 

Granulometria a 
laser 

1 

Densidade de massa 
específica 

Picnômetro de gás 
hélio 

5 

Densidade de massa 
aparente 

MB 3468 e  
NBR 7251  

3 

Superficie 
específica 

BET 1 

Cimento, cal, 
agregado e 
argamassa 

industrializada 
Análise 
física 

Geométricas Motta et al., (2002) 20 
Fibras de 

polipropileno 

Estrutura cristalina Difração de raios-X 1 
Cimento e 
argamassa 

industrializada 

Fluorescência de 
raios-X 

1 
Cimento, cal e 

argamassa 
industrializada 

Análise 
química 

Composição 
química 

Termogravimetria 1 
Cimento, cal e 

argamassa 
industrializada 

Análise 
mecânica 

Propriedades 
mecânicas 

Motta et al., (2002) 19 
Fibras de 

polipropileno 

4.2.2.1 Granulometria  

A granulometria a laser é um ensaio que tem como objetivo caracterizar os materiais 

quanto a sua distribuição granulométrica do material, o seu diâmetro máximo e o 

módulo de finura.  

Para a determinação foi empregado o método de granulometria a laser, utilizando o 

equipamento Mastersize S long bed Ver. 2.19 da marca Malvern. Água deionizada 

foi o meio dispersante das partículas sólidas, com uma velocidade de bomba de 70% 

e ultrassom de 1min. 

4.2.2.2  Densidade de Massa Específica 

A massa específica consiste na relação de uma massa conhecida com o volume real 

que esta massa ocupa, desconsiderando os vazios permeáveis existentes. Para este 

estudo, a determinação da massa específica tem o propósito de caracterizar os 

materiais utilizados e de utilizar os resultados obtidos no cálculo de dosagem da 
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argamassa, uma vez que usualmente os traços de referência são dados em volume e 

não em massa. 

 

Para a determinação da massa específica foram 

utilizados: balança digital, modelo marte, de 

precisão 0,001 g para a medição da massa do 

material; e picnômetro de gás hélio (ilustrado 

na Figura 4.4), modelo Multipycnometer, da 

marca Quantachrome Instruments, para a 

medição do volume ocupado pela massa. Figura 4.4. Picnômetro de gás hélio. 

O picnômetro de gás hélio emprega a lei de Boyle (P1.V1 = P2.V2), para medir o 

volume ocupado por uma massa conhecida de sólido, dentro de um recipiente 

calibrado. A massa das amostras variou entre 16,8±0,3g, o que compreendia 

aproximadamente ¾ do volume total do cadinho. Após sua pesagem, a amostra foi 

introduzida, isolada, e varrida com nitrogênio dentro de uma das câmeras de ensaio 

do picnômetro. 

Na outra câmera de ensaio (denominada de câmera de referência) foi aplicada uma 

pressão de aproximadamente 17psi com gás hélio. Abrindo-se o registro que conecta 

a câmera de referência com a que contém a amostra, provoca-se uma queda de 

pressão que é medida. Esta queda é proporcional à variação do volume, definido 

como o volume da câmera de amostra quando vazia menos o volume absoluto da 

amostra. 

4.2.2.3  Densidade de Massa Aparente 

A massa unitária consiste na relação de uma massa conhecida com o volume que esta 

massa ocupa, considerando os vazios existentes. Para este estudo, a determinação da 

massa unitária tem o propósito de caracterizar os materiais utilizados e de se aplicar 

os resultados obtidos no cálculo de dosagem da argamassa. 

Para a determinação da massa unitária foram utilizados: balança digital, modelo 

marte, de precisão 0,01g (para o cimento e cal) e 0,1g (para o agregado miúdo) para a 

medição da massa do material; e recipiente metálico padronizado, de volume 

conhecido. 
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O método utilizado para a medição da massa unitária é baseado nas normas 

brasileiras: MB 3468 (ABNT, 1991) para cimento; e cal e NBR 7251 (ABNT, 1982) 

para agregado miúdo, sendo que o método consiste basicamente da pesagem do 

material sólido contido no recipiente de volume previamente determinado e, 

posteriormente a divisão da massa obtida pelo volume do recipiente. 

4.2.2.4  Geométricas 

A característica geométrica foi realizada somente para as fibras e consistiu na 

determinação das medidas da seção transversal e comprimento longitudinal das 

fibras. As medidas são realizadas em fibras, previamente dispersas em uma lâmina, 

através de análise de imagens por micrografias, como ilustra a Figura 4.5. 

Para a realização das micrografias, foram utilizados dois tipos de instrumentos 

ópticos eletrônicos: a Lupa Stemi, 2000-C, para aumentar a imagem do comprimento 

da fibra em 20 vezes, ilustrada na Figura 4.5(a); e o Microscópio Axioplan 2 Imaging, 

para aumentar a imagem da seção transversal em 500 vezes, como ilustra a Figura 

4.5(b). Para a medição das dimensões utilizou-se o aplicativo Image-pro Plus versão 

4.0. Foram ensaiadas 20 amostras de fibras de polipropileno contidas em um pacote 

usualmente comercializado. 

  
(a) fibra com o aumento de 20 vezes. (b) fibra com o aumento de 500 vezes. 

Figura 4.5. Micrografias de fibras de polipropileno, para medição: (a) do comprimento; 

(b) da seção transversal.  

4.2.2.5  Difração de Raios-X 

A difração de raios-X é um ensaio que tem por objetivo identificar, qualitativamente, 

os minerais e compostos cristalinos presentes em uma amostra. Para este estudo, esta 
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identificação tem o propósito de caracterizar os materiais utilizados, principalmente a 

argamassa industrializada, uma vez que não se tem conhecimento quanto ao tipo de 

cimento e de aditivo utilizados. 

Para este ensaio foram utilizados: o difratômetro de raios-X, marca Philips, modelo 

MPD 1880, para determinar os picos e suas respectivas intensidades, nos quais 

ocorrem em função do ângulo de incidência dos raios-X; e o software Philips X’Pert 

HighScore versão 1.0b, para a identificação das fases cristalinas. 

A realização do ensaio consistiu no preparo de amostras que foram encaminhadas 

para o LCT17, para moagem, preparo da amostra e realização do ensaio de difração 

de raios-X. A análise foi feita através do método do pó, com o espectro coletado de 

2,5 a 7002θ, com tamanho de passo de 0,0202θ e tempo de passo de 1s. Como 

resultado do ensaio, tem-se o difratograma da amostra, representada por picos com 

intensidade característica, que serão analisados através do software. Comparando o 

difratograma da amostra como o banco de dados do ano de 2003 do ICDD – 

International Centre for Diffraction Data, é possível determinar os minerais e 

compostos cristalinos. 

4.2.2.6  Termogravimetria 

É uma técnica que fornece informações a respeito da composição e estabilidade tanto 

da amostra inicial, como dos produtos intermediários que possam ser formados, e do 

resíduo. As amostras são aquecidas em termobalanças, a uma taxa geralmente 

constante, e em seguida é medida a variação de sua massa ao longo desse 

aquecimento. 

A termobalança utilizada é da marca Netzsch, modelo TG 409-PC, do laboratório de 

Microestrutura do Departamento de Engenharia de Construção Civil da Escola 

Politécnica (PCC-USP). As amostras, de aproximadamente 36mg, foram aquecidas a 

uma taxa constante de 100C/min, em ambiente de nitrogênio com taxa de 60ml/min, 

até atingir 10000C. 

                                                

17 LCT – laboratório de Caracterização Tecnológica, do Departamento de Engenharia de 

Minas e de Petróleo, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 
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A variação da massa da amostra (∆m) ao longo do tempo, é resultado de reações de 

transformação que ocorrem no aquecimento (T), do tipo desidratação e 

descarbonatação. Como estas reações são amplamente conhecidas e divulgadas na 

literatura internacional, então é possível determinar, tanto qualitativa como 

quantitativamente, as composições existentes, através da análise do perfil da curva 

resultante, ∆m = f(T), coletada automaticamente pelo computador que controla o 

equipamento. 

4.2.2.7  Propriedades Mecânicas 

A avaliação das propriedades mecânicas, para caracterização dos materiais do 

compósito, ficou restrita às fibras e consistiu na avaliação da resistência à tração, do 

módulo de elasticidade e da deformação de sua ruptura máxima.  

Como registrado na Tabela 4.1, este ensaio foi fundamentado no trabalho de Motta 

(2004), uma vez que inexistem parâmetros normativos para a sua realização, trata-se, 

portanto de uma metodologia bastante recente de caracterização que consiste 

fundamentalmente em se tracionar diretamente a fibra, a qual é previamente colada 

numa base de papel; mas, para que isto seja feito adequadamente, três procedimentos 

fundamentais são necessários: preparo da amostra, medição das características 

geométricas da fibra  e o ensaio propriamente dito. 

a) Preparo da amostra: consiste na colagem da fibra no gabarito de papel. 
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20mm

6mm

3m
m
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m

m
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3m
m
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O gabarito de papel foi confeccionado em 

um papel flexível (para evitar solicitações 

prévias na fibra), com as dimensões 

conforme a ilustração da Figura 4.6. A fibra 

é colada na janela vazada utilizando cola 

quente nas suas extremidades. Como a 

janela possui 3mm de largura e a fibra 6mm 

de comprimento, então buscou-se centralizar 

a fibra de modo que cada extremidade tenha 

1,5mm de fibra colada no gabarito. 
Figura 4.6. Corpo-de-prova utilizado 

para o ensaio de resistência à tração. 
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b) Caracterização geométrica: consiste na medição da seção transversal e do 

comprimento livre da fibra. Por ser polimérica, após a colagem da fibra no gabarito 

de papel, ela pode apresentar alguma ondulação, ou seja, o comprimento livre pode 

ser diferente dos 3mm definidos pelo gabarito; por isso, faz-se necessária esta 

medição que é realizada através de análises de imagens por micorgrafias, como 

ilustra as Figura 4.7. 

  
(a) fibra com as bordas presas na 

ranhura do papel - aumento de 50 vezes. 

(b) fibra com o aumento de 500 vezes. 

Figura 4.7. Micrografias de fibras de polipropileno, para medição: (a) do comprimento 

livre; (b) da seção transversal. 

c) Realização do ensaio de tração: consiste na tração direta da fibra. Os corpos-de-

prova são posicionados nas garras da prensa, as quais estão separadas 3mm um da 

outra. Antes de efetuar o ensaio, cortam-se as laterais do gabarito, fazendo com que 

as duas metades do gabarito fiquem ligadas apenas pela fibra. A máquina de ensaio 

usada é da marca Instron, modelo 5569, de célula de carga 10N. A velocidade de 

ensaio foi de 1,5mm/min, conforme as indicações da ASTM D3822 (1996) e como 

adotado por Mota (2004) 

A resistência à tração é calculada pela relação carga de ruptura pela área da seção 

transversal da fibra, dada em função do seu diâmetro, uma vez que é circular. O 

módulo de elasticidade é determinado pela inclinação do trecho inicial (elástico) da 

curva do gráfico tensão em relação à deformação. A deformação da fibra é 

determinada pela relação entre o deslocamento obtido no ensaio e o comprimento da 

fibra. 
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44..33  PPrreeppaarroo  ddaass  AArrggaammaassssaass  

4.3.1 Dosagem 

Para produzir as argamassas, a proporção dos insumos foi realizada em massa, 

utilizando-se balança eletrônica de precisão 0,01g. As combinações de argamassa A5 

foram produzidas a partir de uma proporção de mistura de referência, de 1:1:6 em 

volume (cimento:cal:areia úmida). Essa proporção passada para massa em areia seca 

resultou em 1kg cimento: 0,4005kg cal: 7,2127kg areia seca. Enquanto para as 

combinações de argamassa A30, empregou-se argamassa cuja proporção dos 

materiais secos já é pré-estabelecida pelo fabricante. 

A dosagem de água foi calculada a partir do somatório dos materiais secos da 

argamassa, conforme a Equação 4.1. A dosagem da fibra foi calculada a partir do 

volume da argamassa, conforme a Equação 4.2. 

Dosagem de água: 

mág = (tágua/100) * (mcim + mcal + magr.seca)                          Equação 4.1 

onde:  mág.. – massa de água em g; 

tág – teor de água em porcentagem, que percorre os valores de 12,5 até 19,5%; 

mcim. – massa de cimento em g; 

mcal. – massa de cal em g; 

magr.seca – massa de agregado miúdo seco em g. 

Dosagem da fibra: 

mfib. = 1000/(tfibra) * (Vcim + Vcal + Vagr.seco + Vág)                           Equação 4.2 

onde:  mfib. – massa da fibra em g; 

tfib. – teor da fibra em g, que percorre os valores de 500 até 4500g; 

Vcim. – volume de cimento, determinado a partir da massa unitária; 

Vcal. – volume de cal, determinado a partir da massa unitária; 

Vagr.seco – volume de agregado miúdo seco, determinado a partir da massa 

unitária. 
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4.3.2 Mistura 

Para a produção das argamassas reforçadas com fibras, logo no início do trabalho 

experimental, identificou-se que a ordem de colocação dos materiais e o tempo de 

mistura são parâmetros essenciais e singulares na homogeneidade da argamassa. 

Por isto, no programa experimental utilizou-se uma metodologia específica, resultado 

de um estudo exploratório realizado no início das atividades laboratoriais, quando 

foram analisados cinco distintos procedimentos.  

A escolha da metodologia está fundamentada em duas necessidades de grande 

importância: a baixa incorporação de ar e a melhor distribuição da fibra. 

• Para que se tenha baixa incorporação de ar, o tempo de mistura deve ser curto. A 

mistura da argamassa industrializada, principalmente a mecânica, proporciona 

uma incorporação de ar elevada, interferindo de maneira significativa nas 

propriedades da argamassa. Essas constatações já haviam sido feitas por Yoshida; 

Barros (1995) que afirmam que o índice de consistência da argamassa fresca é 

fortemente influenciado seja por qual for o método de ensaio. Casali et al., 

(2001), por sua vez, afirmam que haverá alterações tanto na resistência à 

compressão de corpos de prova, quanto na resistência de aderência do 

revestimento. 

• Contrariamente, o tempo de mistura deve ser elevado para que haja uma 

adequada homogeneidade na distribuição das fibras, e, por conseqüência, tenha-

se uniformidade nas propriedades do compósito, pois se subentende que haverá a 

mesma quantidade de fibra em todo o volume de material. O maior tempo de 

mistura é propício, ainda, a que sejam evitados os chamados nódulos de fibras - 

fibras de polipropileno aglomeradas dentro da argamassa devido à deficiência na 

mistura. 

Para a produção dos compósitos utilizaram-se dois tipos de misturador ilustrados na 

Figura 4.8, sendo que na Tabela 4.2 apresentam-se suas características. 
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(A) Argamassadeira de eixo vertical

(B) Argamassadeira de eixo horizontal  

Figura 4.8. Misturadores utilizados para a produção dos compósitos de argamassa. 

Tabela 4.2. Características dos misturadores utilizados 

Características Tipo de misturador 
Tipo de eixo vertical Horizontal 

Modelo  EMIC Consolid MH-80 
Capacidade (litros) 5 60 

velocidade 54 72 

4.3.2.1 Produção dos Compósitos de Argamassa A30 

A técnica empregada para produzir os compósitos de argamassa A30 encontra-se 

resumida na ilustração da Figura 4.9. Consistiu, inicialmente, em adicionar e misturar 

a fibra na argamassa anidra, previamente colocada na cuba da argamassadeira que 

estava em movimento. Após 5 segundos de mistura e com a argamassadeira ainda em 

movimento, 5% da água total calculada para a dosagem era adicionada. Esta pequena 

quantidade de água tinha o objetivo de umedecer a mistura seca (argamassa + fibra), 
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deixando-a com a aparência de “farofa molhada”, evitando-se, desta maneira, que as 

fibras, por serem leves, dispersassem-se pelo ar. 

 

Figura 4.9. Etapas de produção dos compósitos de argamassa A30. 

Passados 3 minutos de mistura seca, ainda com o misturador ligado, o restante da 

água era adicionado, tendo-se a preocupação de despejá-la com uma velocidade 

constante. Completados 230s (50s após a última adição de água) de mistura, 

desligava-se a argamassadeira e verificava-se com a espátula se havia argamassa 

anidra aderida ao fundo da cuba. Em seguida, acionava-se novamente a 

argamassadeira até completar 6 minutos de mistura. 

Dessa forma, observa-se que os 3 minutos iniciais da mistura (que se pode dizer 

semi-seca) são necessários para que o atrito entre os grãos favoreça a dispersão das 

fibras. E outros 3 minutos, após a água total ter sido adicionada, são necessários, para 

a completa homogeneização da argamassa. Este tempo final não deve ser superior a 3 

minutos a fim de que a argamassa não incorpore grande quantidade de ar. 

4.3.2.2  Produção dos Compósitos de Argamassa A5 

A produção dos compósitos de argamassa A5 consistiu de duas etapas: produção da 

argamassa intermediária e finalização da produção dos compósitos. 

1ªetapa: produção da argamassa intermediária 

A técnica de produzir argamassa intermediária encontra-se resumida na ilustração da 

Figura 4.10. Inicialmente, colocava-se o agregado miúdo na cuba da argamassadeira 

e, com esta em movimento, adicionava-se e misturava-se, a fibra. Com o mesmo 

objetivo citado na produção da argamassa anterior, após 5 segundos de mistura, com 

o misturador ligado, 5% da água total era adicionada. 
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Figura 4.10. Etapas de produção dos compósitos de argamassa A5 – 1ª etapa. 

Passados 3 minutos de mistura semi-seca (agregado + fibra + 5% de água), com o 

misturador ligado, eram adicionados a cal e o restante da água calculada para a 

argamassa intermediária, sendo que a água era despejada com uma velocidade 

constante. Completados 230s (50s após a última adição de água) de mistura, 

desligava-se a argamassadeira e verificava-se com a espátula se havia material anidro 

aderido ao fundo da cuba. Em seguida, acionava-se novamente a argamassadeira até 

completar 270s (4min30s) de mistura. 

Após o seu ciclo completo de produção, esta argamassa intermediária permanecia em 

repouso por, no mínimo, 24 horas. Este repouso se fez com a argamassa totalmente 

protegida, para que não ocorresse perda de água por evaporação. A importância deste 

procedimento, como comentam Rago; Cincotto (1998), está relacionada com a 

completa hidratação dos óxidos, principalmente o de magnésio que é considerado de 

reação mais lenta do que a hidratação do óxido de cálcio Além disso, ainda como 

efeito benéfico desse repouso, Rago; Cincotto (1998) afirmam que ocorre um 

aumento da plasticidade da mistura no estado fresco, devido à maior incorporação de 

moléculas de água entre a estrutura lamelar dos hidróxidos de cálcio e magnésio. 

2ªetapa: finalização da produção dos compósitos de argamassa A5 

A técnica empregada para finalizar a produção dos compósitos de argamassa A5 

encontra-se resumidamente na ilustração da Figura 4.11. Consiste, inicialmente, em 

adicionar e misturar cimento na argamassa intermediária previamente colocada na 

cuba da argamassadeira que estava em movimento. Após 20 segundos de mistura e 

com a argamassadeira ainda em movimento o cimento era adicionado. Completando 

70s (50s após a última adição de água) de mistura, desligava-se a argamassadeira e 

verificava-se com a espátula se havia argamassa anidra aderida ao fundo da cuba. Em 

seguida, acionava-se novamente a argamassadeira até completar 200s (3min20s) 

minutos de mistura. 
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Figura 4.11. Etapas de produção do compósito de argamassa A5 – 2ª etapa. 

Somando o tempo consumido nas etapas de produção do compósito de argamassa A5, 

tem-se um total de 7min50s (ciclo 1ª etapa + ciclo da 2ª etapa), tempo 

aproximadamente igual ao tempo consumido para a produção da argamassa com alto 

teor de ar – 6min. Este propósito faz com que os materiais de cada argamassa 

produzida, tenham um tempo de desgaste único. 

44..44  AAvvaalliiaaççããoo  ddaass  AArrggaammaassssaass  nnoo  EEssttaaddoo  

FFrreessccoo  

O objetivo dessa etapa foi de avaliar o comportamento reológico das argamassas no 

seu estado fresco e o seu potencial de se aplicar na forma de revestimento. Para tanto, 

realizaram-se os ensaios dropping ball e squeeze flow, e a investigação empírica das 

condições de aplicabilidade da argamassa. Além destes, foram realizados o ensaio de 

teor de ar incorporado e retenção de água, que tiveram como objetivo avaliar a 

eficiência dos dois métodos de ensaios, bem como serviram de ferramenta para 

explicar um determinado comportamento das argamassas. Na seqüência, detalham-se 

as condições de análise e os parâmetros de cada ensaio. 
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4.4.1 Teor de Ar Incorporado 

 

Utilizando as recomendações apresentadas 

pela norma brasileira NBR 13278 (ABNT, 

2005), o ensaio consiste basicamente na 

pesagem da amostra de argamassa 

acondicionada no molde cilindro de diâmetro 

76 mm, conforme ilustra a Figura 4.12. 

O resultado do ensaio é apresentado por um 

valor unitário em porcentagem, dado a partir 

da Equação 4.3. 

Figura 4.12. Ensaio do teor de ar 

incorporado - pesagem da 

argamassa no molde padrão. 
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onde: A.I. – teor de ar incorporado (%); 

d – densidade de massa medida (g/cm³); 

dt – densidade de massa teórica (g/cm³), dado pela Equação 4.4 e Equação 4.5. 

Para argamassas A30, a densidade de massa teórica é calculada utilizando a Equação 

4.4, enquanto para argamassas A5, a densidade de massa teórica é calculada 

utilizando a Equação 4.5. 
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onde: Mi – massa seca de cada constituinte da argamassa; 

yi – massa específica de cada constituinte da argamassa; 

Ms – massa da argamassa anidra (g/cm³); 

ys – massa específica da argamassa anidra; 

Mágua – massa da água (g/cm³). 
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4.4.2 Avaliação da Reologia 

4.4.2.1 Dropping Ball  

Como comentado no capítulo 3, o ensaio dropping ball consiste em uma técnica 

simples de medir a penetração de uma esfera padrão, na argamassa no seu estado 

fresco. Para tanto, faz uso do aparato ilustrado na Figura 4.13, sendo que a queda 

livre da esfera dá-se a uma altura de 25cm. 

A técnica, como ilustra a seqüência da Figura 4.13, consiste no preenchimento e 

rasamento do molde padrão, totalizando um volume de 196,35cm3 de argamassa. 

Logo após, ocorre a medição da altura a partir da fita metálica (existente no contra 

molde) até a superfície da amostra (H). Na seqüência, realiza-se a queda da esfera e, 

então, utilizando-se o mesmo gabarito, faz-se novamente a medida da altura até a 

superfície da esfera que está agora penetrada na superfície da amostra (h). 

1 2

4 53

1 2

4 53

 

Figura 4.13. Etapas do ensaio de dropping ball: moldagem, medição e queda da esfera. 

O valor do índice de penetração é dado pela Equação 4.6. 

  i.p = (h + d) – H                              Equação 4.6. 

onde: 

i.p. – índice de penetração, mm; 

h – altura da fita até a superfície da esfera, mm; 



 80

d – diâmetro da esfera, mm; 

H – altura da fita até a superfície da argamassa, mm. 

4.4.2.2 Squeeze Flow 

Consiste em uma técnica de avaliação das características reológicas da argamassa 

que mede o esforço necessário para que a argamassa, no seu estado fresco, se 

deforme por um esforço de compressão axial. O procedimento do ensaio está 

ilustrado na Figura 4.14. 
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Figura 4.14. Etapas de procedimento de execução do ensaio squeeze flow. 

O preparo do corpo de prova consistiu, inicialmente, no posicionamento do molde 

cilíndrico de PVC no centro de uma base circular de inox com o auxílio de um 

gabarito (Figura 4.14-1). Em seguida, com o auxílio de uma espátula, o molde era 

preenchido com argamassa, rasando-se sua superfície em seguida, após o que o 

molde era retirado cuidadosamente para que não houvesse a movimentação da 

amostra produzida com dimensões 10mm de altura e 100 mm de diâmetro. Após o 

preparo da amostra, esta era encaminhada para ser ensaiada na máquina do ensaio 

(Figura 4.14-2). Para aplicação do carregamento foi empregada uma prensa universal 

da marca Instron, modelo 5569, de célula de carga 1kN. A velocidade de 

deslocamento do pistão foi de 0,1mm/seg (Figura 4.14-3 e 4). 
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O plano de ensaio utilizado consiste o deslocamento do pistão até 2,5mm e o seu 

repouso por 30s, conforme a ilustração da Figura 4.15. Durante este período o 

computador, que controla o equipamento, captura a força de deformação da 

argamassa. 

tempo (s)

de
sl

oc
am

en
to

 (
m

m
)

30 (s)
2,5

tempo (s)

de
sl

oc
am

en
to

 (
m

m
)

30 (s)
2,5

 

Figura 4.15. Plano do ensaio squeeze flow: deslocamento vertical do pistão até 2,5mm 
e o seu repouso durante 30s. 

4.4.3 Retenção de Água 

O ensaio de retenção de água foi realizado de acordo com as recomendações 

adaptadas da norma brasileira NBR 9287 (ABNT, 1986). O ensaio, cujo 

equipamento (funil de Buchnner modificado) e etapas de procedimento são 

apresentados na Figura 4.16.  
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Figura 4.16. Etapas de procedimento e equipamento utilizado para o ensaio de 
retenção de água. 
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Consiste na pesagem antes e depois da sucção da amostra de argamassa 

acondicionada no molde de cone de diâmetro de 200 mm. A sucção, correspondente 

a uma pressão de 51mm de mercúrio, é realizada com o auxílio de uma bomba de 

vácuo, durante 15 minutos. Este ensaio foi realizado apenas na etapa de avaliação da 

aplicabilidade da argamassa, sendo os seus resultados apresentados em conjunto com 

estes. 

4.4.4 Avaliação da Aplicabilidade do Revestimento 

Trata-se de um método de avaliação empírica, que busca avaliar a qualidade da 

argamassa para ser aplicada como revestimento, com fundamentos em aspectos de 

natureza táctil e visual.  

Para esta etapa contou-se com o auxílio de um pedreiro com reconhecida experiência 

na produção de revestimentos (mais de 20 anos de experiência, tanto na aplicação 

como também no treinamento de outros operários). 

 

Revestimentos com cerca de 1m2 de área 

e espessura de 2,5cm foram produzidos 

sobre substrato de dimensão 2,0x1,5m 

constituído por elementos de concreto 

(pilares e vigas) e por componentes de 

alvenaria de concreto ou cerâmico, como 

ilustra a Figura 4.17. 

Para o preparo da base, somente efetuou-

se a sua limpeza manual, com escova de 

aço e vassoura (para tirar o excesso de 

poeira), não foi aplicado chapisco na base. 

Figura 4.17. Revestimentos de 1m2 

produzidos em substrato de blocos de 

concreto e cerâmicos.  

A avaliação foi realizada em ambiente laboratorial, com temperatura ambiente 

(aproximadamente 250C) e umidade relativa do ar de aproximadamente 60%, sem 

variações bruscas. 

Para avaliar a produção do revestimento, inicialmente foram listadas as informações 

relevantes das principais etapas de produção: condições de mistura na 

argamassadeira e manuseio da argamassa, aplicação da argamassa, sarrafeamento e 
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desempeno. A partir dessas informações, comentadas no texto logo em seguida, um 

questionário, em Anexo A, foi elaborado e aplicado pela autora para o pedreiro 

durante a execução. 

4.4.4.1  Condições de Mistura na Argamassadeira e Manuseio da 

Argamassa 

Uma primeira avaliação feita com todas as argamassas foi quanto à facilidade ou 

dificuldade de obtenção de uma mistura homogênea e suas características de 

trabalhabilidade e coesão, logo após a sua retirada no misturador. Para esta avaliação 

foram utilizadas ferramentas como colher de pedreiro, desempenadeira e bisnaga, 

conforme ilustra a Figura 4.18, sendo que as principais informações consideradas 

nessa etapa consistiram em: 

• facilidade de penetração da colher na argamassa; 

• quantidade de argamassa residual na colher, após o lançamento (Figura 4.18-1). 

• possibilidade da argamassa passar pelo bico de uma bisnaga usualmente 

empregada no assentamento de componentes (Figura 4.18-2). 

1 21 2

 
Figura 4.18. Avaliação do manuseio da argamassa durante a produção do 

revestimento. 

4.4.4.2  Aplicação da Argamassa 

A aplicação da argamassa sobre a superfície foi feita por projeção energética do 

material de forma manual, conforme ilustra a Figura 4.19, utilizando a colher de 

pedreiro. Durante esta etapa foram consideradas informações sobre: 
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• adesão inicial da argamassa na 

superfície do substrato; 

• reflexão da argamassa; 

•  esforço exigido para a projeção da 

argamassa,  

• quantidade de argamassa possível de 

ser lançada em uma demão; 

• facilidade de alisamento da 

argamassa com o dorso da colher. Figura 4.19. Aplicação da argamassa. 

4.4.4.3  Sarrafeamento e Desempeno 

 

Após ser aplicada a argamassa, segue um 

intervalo de tempo adequado para que tenha 

início a atividade do sarrafeamento e 

desempeno. 

O sarrafeamento consiste no aplainamento da 

superfície revestida, utilizando-se uma régua 

de alumínio, enquanto o desempeno consiste 

no acabamento da superfície sarrafeada, 

utilizando desempenadeira de madeira, 

conforme ilustra a Figura 4.20. 

Figura 4.20. Acabamento da 

superfície revestida com a 

desempenadeira. 

Durante o sarrafeamento e o desempeno foram consideradas informações sobre: 

• tempo de espera para o início do sarafeamento; 

• facilidade do “corte” da argamassa pelo sarrafeamento; 

• dificuldades do desempeno; 

• características superficiais final, após o desempeno. 
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44..55  AAvvaalliiaaççããoo  ddaass  AArrggaammaassssaass  nnoo  EEssttaaddoo  

EEnndduurreecciiddoo  

O objetivo desta etapa é caracterizar as argamassas na forma de corpos-de-prova no 

seu estado endurecido de maneira a correlacionar essas características com as 

identificadas no estado fresco, seja por qual tenha sido a forma de avaliar: dropping 

ball, squeeze flow, aplicabilidade, teor de ar e retenção de água. Para a caracterização 

do estado endurecido foram realizados ensaios mecânicos de tração de flexão, 

compressão e módulo de deformação dinâmico. 

4.5.1 Moldagem e Cura dos Corpos-de-prova 

 

Para cada argamassa produzida foram 

moldados 6 corpos-de-prova, de dimensões 

40 x 40 x 160 m. A moldagem mecânica dos 

corpos-de-prova foi iniciada logo após a 

mistura da argamassa, utilizando-se a mesa 

de compactação ilustrada na Figura 4.21. Figura 4.21. Equipamento para a 

compactação da argamassa. 

Os moldes foram preenchidos com uma única camada e a compactação foi realizada 

em 30 golpes. O equipamento de compactação utilizado é da marca ELE 

International Hertfordshire HP27HB. 

Os corpos-de-prova tiveram a face superior coberta por um filme plástico, e 

encaminhados para a câmara úmida a 100% de umidade. Após 48 horas, os corpos-

de-prova foram desmoldados e acondicionados na câmera climática à temperatura de 

23±1 0C e umidade de 33±1 %, durante 45 dias. 

Após esse período de cura, os corpos-de-prova foram encaminhados para a 

realização dos ensaios mecânicos. Uma condição fundamental para a execução dos 

ensaios de tração na flexão e compressão é a posição dos corpos-de-prova frente à 

aplicação de carga. Como recomendado por Guimarães; Figueiredo (2003), estes 

foram posicionados com a face livre de moldagem paralela à direção da carga 

aplicada, evitando, assim, valores de carga adulterados devido a uma possível 
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concentração da fibra no fundo do corpo-de-prova proporcionada pela moldagem 

mecânica. 

4.5.2 Densidade de Massa da Argamassa Endurecida 

O ensaio de densidade de massa da argamassa endurecida foi realizado de acordo 

com as recomendações da norma NBR 13280 (ABNT, 1995). Fez-se uso da balança 

digital de precisão 0,01 g e do paquímetro digital de precisão 0,001 mm. 

4.5.3 Resistência à Tração na Flexão 

O ensaio de resistência à tração na flexão, ilustrado na Figura 4.22, foi realizado de 

acordo com as recomendações da norma NBR 13279(ABNT, 2005). Fez-se uso da 

prensa Emic, modelo DL10000, com aplicação da carga pontual e centrada nos 

corpos-de-prova 40 x 40 x 160 mm, a uma velocidade de carregamento de 13N/s. 

   

Figura 4.22. Ensaio de resistência à tração. 

4.5.4 Resistência à Compressão 

O ensaio de resistência à compressão, ilustrado na Figura 4.23, foi realizado de 

acordo com as recomendações da norma NBR 13279 (ABNT, 2005). Utilizou-se a 

mesma prensa anteriormente citada, sendo que a aplicação da carga ocorreu nos 

corpos-de-prova resultantes do ensaio de tração na flexão de dimensão 40 x 40 x 80 

mm, a uma velocidade de carregamento de 100 N/s. 
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Figura 4.23. Ensaio de resistência à compressão. 

4.5.5 Módulo de Elasticidade 

O ensaio de módulo de elasticidade dinâmico foi realizado em analogia à norma 

britânica BS 1881 – Part 203 (BSI, 1986). O equipamento empregado, denominado 

“pulso-eco”, é da marca Pundit, com transdutores de freqüência 200 kHz e de seção 

transversal circular de diâmetro 20mm. O procedimento de ensaio consistiu em: após 

45 dias na câmera climática, os corpos-de-prova de dimensões 40 x 40 x 160 mm 

foram pesados, medidos geometricamente e, em seguida, submetidos, um a um, às 

ondas longitudinais, conforme a seqüência de ilustração da Figura 4.24. Durante a 

medição do tempo de onda, os corpos-de-prova estavam na condição da câmera 

climática, e os transdutores foram aclopados com vaselina na superfície dos corpos-

de-prova. 

 
 

(a) medição geométrica (b) medição do tempo que a onda magnética 

percorre o corpo-de-prova. 

Figura 4.24. Etapas de procedimentos para o ensaio de módulo de elasticidade. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  55    

AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  EE  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  DDOOSS  

RREESSUULLTTAADDOOSS  

55..11  CCaarraacctteerriizzaaççããoo  ddooss  MMaatteerriiaaiiss  ddaa  MMaattrriizz  

Os detalhes da caracterização dos materiais utilizados no trabalho encontram-se 

agrupados no Anexo B. 

Os valores apresentados na Tabela 5.1 são referentes à média das determinações dos 

resultados de massa aparente, massa específica e superfície específica do cimento, 

cal hidratada, agregado miúdo e argamassa anidra, conforme o número de repetições 

na Tabela 4.1. Os valores completos encontram-se na Anexo B. 

Tabela 5.1. Resultados da característica física dos materiais constituintes da 

argamassa. 

 
DENSIDADE DE 
MASSA APARENTE 
(g/cm³) 

DENSIDADE DE 
MASSA ESPECÍFICA 
(g/cm³) 

SUPERFÍCIE 
ESPECÍFICA 
(m²/g) 

Cimento 1,106 3,023 2,2054 
Cal hidratada 0,443 2,315 12,6406 
Agregado miúdo 1,695 (seco) 2,649 0,6050 
Argamassa anidra 1,57 2,840 0,8159 

55..22  CCaarraacctteerriizzaaççããoo  ddaass  FFiibbrraass  

Os valores apresentados na Tabela 5.2 são referentes à media das determinações 

realizadas. Os valores completos encontram-se no Anexo C. 
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Tabela 5.2. Resultados das características físicas e mecânicas das fibras de 

polipropileno. 

 Medidas Média Des. Padrão Coef. Var. (%) 
Forma da seção transversal circular    
Comprimento nominal (mm) 20 6,00 0,123 2,1 
Diâmetro (10-6m) 20 25,80 2,481 9,6 
Fator de forma* 20 235 26,151 11,1 
Resistência à tração (MPa)** 19 246,511 43,051 17,464 
Módulo de elasticidade (GPa)** 19 1,997 0,9718 48,66 
Deformação máxima (mm/mm)** 19 2,029 0,468 23,048 

* fator de forma consiste na divisão do comprimento nominal pelo diâmetro da fibra. ** A propriedade mecânica 

refere-se as outras medições de comprimento e diâmetro, conforme o Anexo C. 

Para a determinação das propriedades mecânicas, foram produzidos os gráficos de 

tensão versus deformação, conforme apresentado na Figura 5.1. Este gráfico é típico 

para as fibras de polipropileno, onde se observa uma região elástica praticamente 

linear, com posterior plastificação e deformação expressiva. O módulo de 

elasticidade foi determinado pela região elástica da curva tensão versus deformação, 

representada pela curva linear. 

y = 941,54x + 8,3653
R2 = 0,9907
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Figura 5.1. Diagrama tensão versus deformação, típico da fibra de polipropileno. 

Diante destes resultados, destaca-se o valor médio do diâmetro e do coeficiente de 

variação do diâmetro da fibra. Da especificação desta fibra, fornecida pela empresa 

fabricante, tem-se que seu diâmetro é em torno de 18 a 20 µm, o que não confere 

com o resultado apresentado na Tabela 5.2 (25,80 µm). Além disso, constata-se um 

elevado coeficiente de variação nas medidas determinadas do diâmetro (9,6%), 

variação esta que também foi observada por Motta et al., (2002), ao investigar fibras 

de polipropileno, em que chegou a encontrar até 27% de coeficiente de variação. 
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Da mesma maneira que ocorre a variação das características físicas das fibras, a 

resistência mecânica também ocorre. Da especificação desta fibra, fornecida pela 

empresa fabricante, tem-se que sua resistência à tração é em torno de 300 a 400 MPa, 

o que não confere com o resultado apresentado na Tabela 5.2 (246 MPa). O módulo 

de elasticidade encontra-se nos valores fornecidos pela empresa – entre 1 e 8 GPa, 

mas o coeficiente de variação chega a 48,6%.  

Percebe-se que as fibras apresentam significativas deficiências no controle de 

fabricação e comercialização, e que certamente, estes resultados poderão influenciar 

nas características dos compósitos, concluindo-se que, para se poder comparar 

resultados entre pesquisas distintas, não basta apenas fazer referência às 

especificações fornecidas pela empresa fabricante, mas é extremamente importante 

conhecer as propriedades de cada fibra usada, através de ensaios de medição 

individual. 

55..33  AAvvaalliiaaççããoo  ddaass  AArrggaammaassssaass  nnoo  EEssttaaddoo  

FFrreessccoo  

O objetivo desse item é apresentar os resultados da avaliação do teor de ar 

incorporado e reológica das argamassas apresentadas no arranjo experimental da 

Figura 4.2 do item 4.1, e produzidas com misturador de laboratório (ver Figura 4.8) 

conforme o procedimento do item 4.3.2. A avaliação reológica foi realizada a partir 

dos métodos de ensaios de dropping ball e de squeeze flow, conforme os 

procedimentos descritos no item 4.4.2.1 e item 4.4.2.2. Em seguida, discutem-se os 

resultados determinados, através de: correlações entre os dois métodos de ensaios 

reológicos, enfatizando o potencial de cada um; e correlações entre os resultados 

reológicos com o teor de ar incorporado. 

5.3.1 Teor de Ar Incorporado 

As médias dos resultados de teor de ar dos compósitos de argamassa A5 e A30 são 

apresentadas nos gráficos da Figura 5.2, sendo que os resultados completos são 

apresentados no Anexo D.  
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Argamassa A5: Argamassa A30:
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(a) compósitos produzidos no misturador de laboratório 

Legenda:

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0 1000 2000 3000 4000

teor de fibras (g/m³)

te
or

 d
e 

ar
 in

co
rp

or
ad

o 
(%

) 
  

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

0 1000 2000 3000 4000
teor de fibras (g/m³)

te
or

 d
e 

ar
 in

co
rp

or
ad

o 
(%

)
Argamassa A30:Argamassa A5:

a/m.s=12,5%

a/m.s=13,5%

a/m.s=14,5%

a/m.s=15,5%

a/m.s=16,5%

a/m.s=17,5%

a/m.s=18,5%

Legenda:

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0 1000 2000 3000 4000

teor de fibras (g/m³)

te
or

 d
e 

ar
 in

co
rp

or
ad

o 
(%

) 
  

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

0 1000 2000 3000 4000
teor de fibras (g/m³)

te
or

 d
e 

ar
 in

co
rp

or
ad

o 
(%

)
Argamassa A30:Argamassa A5:

a/m.s=12,5%

a/m.s=13,5%

a/m.s=14,5%

a/m.s=15,5%

a/m.s=16,5%

a/m.s=17,5%

a/m.s=18,5%

 

(b) compósitos produzidos no misturador de obra 

Figura 5.2. Teor de ar incorporado em relação ao teor de fibras – compósito de 

argamassa A5 e A30.18 

Para facilitar a análise, os resultados estão agrupados conforme o tipo de misturador 

utilizado para produzir os compósitos: A Figura 5.2(a) apresenta os resultados do 

teor de ar incorporado dos compósitos produzidos com o misturador de laboratório, 

para ambas as argamassas; enquanto a Figura 5.2(b) apresenta os resultados do teor 

de ar incorporado dos compósitos produzidos com o misturador de obra, também 

                                                

18  As curvas apresentadas nos gráficos estão de acordo com o arranjo experimental 

proposto no item 4.1.   
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para as duas argamassas. Dos gráficos apresentados, pode-se destacar inicialmente a 

grande diferença do teor de ar incorporado das argamassas de referência (sem fibras). 

Enquanto o maior valor do teor de ar incorporado determinado nas argamassas A5 

foi de 8%, para a A30 o maior valor foi de 34%. 

Esta grande diferença de teor de ar é um fator essencial para que as matrizes se 

comportem de maneira distinta frente a inúmeras solicitações, conforme será visto 

durante as análises dos resultados encontrados nesta pesquisa. Outros fatores também 

contribuem para o comportamento distinto destas duas matrizes, como tipo de 

agregado, proporção de material, dentre outros; mas, o valor do teor de ar é tão 

elevado que o seu impacto é maior diante dos demais fatores. 

Na Figura 5.2 também pode ser observado o impacto das fibras e da água em função 

do tipo de argamassa de referência. Verifica-se que para a argamassa A5, a adição de 

fibras teve uma influência maior no comportamento do teor de ar do que a adição de 

água. Enquanto para argamassa A30, a adição de água teve uma influência maior no 

referido comportamento. Estes resultados podem ser vistos na Tabela 5.3, onde são 

apresentados os compósitos que tiveram maior variação do valor do teor de ar. 

Tabela 5.3. Impacto da adição da fibra e da água no valor do teor de ar pelo método 

graviométrico. 

Argamassa de 
referência 

Composição de 
referência 

Variável Teor de ar Variação 

16,5% a/m.s adição de fibras 3% para 16% aumentou 433% 
A5 

500 g/m³ adição de água 9% para 7% reduziu 22% 

16,5% a/m.s adição de fibras 
28% para 33% 
33% para 26% 

aumentou 22% 
reduziu 19% 

A30 
1000 g/m³ 
2500 g/m³ 

adição de água 
36% para 27% 
23% para 30% 

reduziu 25% 
aumentou 30% 

Com adição de fibra nos compósitos de argamassa A5 com 16,5% de água/materiais 

secos, o valor do teor de ar passou de 3% para 16%, o que significa o aumento de 

mais 433%. Com adição de água nos compósitos de argamassa A5 com o teor de 

fibras de 500 g/m³, o valor do teor de ar passou de 9% para 7%, o que significa a 

redução de 22%.  

Como a argamassa A5 possui, naturalmente, teor de ar baixo, os vazios que surgem 

devido ao contato da superfície curva das partículas sólidas com a superfície plana 

das fibras, conforme foi comentado no item 3.1.5, influenciam fortemente na 



 93

incorporação de ar no compósito e, neste caso, a influência da variação do teor de 

água é menor. Por outro lado, a influência da água no comportamento do teor de ar é 

maior para argamassa A30, pois afeta diretamente a ativação do aditivo incorporador 

de ar, através da energia de mistura. 

5.3.1.1 Efeito da Adição de Fibras 

Observando os perfis de curva da Figura 5.2, pode-se verificar que o efeito da adição 

de fibras no teor de ar incorporado de argamassas pode ser representado por um 

perfil muito próximo ao ilustrado na Figura 5.3, composto por 3 regiões: estágio 1 

onde o teor de fibras não influencia no teor de ar incorporado; estágio 2, onde as 

fibras passam a influenciar no aumento do teor de ar; e estágio 3, onde a 

incorporação de  fibras faz com que haja a redução do teor de ar. 
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Figura 5.3. Perfil que representa o efeito da adição de fibras no teor de ar incorporado 

das argamassas avaliadas. 

A existência e as características de cada região dependem do teor de ar da matriz19, 

da dosagem de água da argamassa, do teor de fibras adicionado e da dispersão das 

fibras. Certamente o comprimento, o tipo de material da fibra podem influenciar no 

perfil desta curva, mas não foram variáveis estudadas nesta pesquisa. 

O primeiro estágio é caracterizado pelo valor constante do teor de ar, mesmo com a 

adição de fibras, e somente acontece devido ao alto teor de ar da argamassa de 

                                                

19 O termo matriz refere-se à fase do compósito relativa à argamassa, sendo as fibras a 

outra fase do compósito. 
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referência, pois qualquer atuação das fibras ou da água no comportamento do teor de 

ar, é sobreposta pela elevada quantidade de ar. Este estágio ocorre frente a quatro 

condições: 

1oquando a matriz apresenta um elevado teor de ar incorporado. Nos resultados 

obtidos e ilustrados na Figura 5.2, percebe-se que este estágio foi visível em alguns 

compósitos de argamassa A30 e não nos de argamassa A5 e, de acordo com o que foi 

dito anteriormente, a argamassa A30 apresentou um teor de ar incorporado bastante 

elevado;  

2 o quando a dosagem da água é adequada para proporcionar uma eficiente 

mistura. Analisando-se os resultados obtidos para os compósitos de argamassa A30, 

na Figura 5.2(a), percebe-se que o teor de água/materiais secos de 14,5%, não foi 

suficiente para uma eficiente mistura; assim, a adição de fibras conferiu aumento do 

teor de ar incorporado (passando-se direto para o segundo estágio). Acrescentando-se 

mais 1% de água/materiais secos, a adição de fibras já não influencia no teor de ar. O 

mesmo acontece com os compósitos de argamassa A30 da Figura 5.2(b), sendo que 

para estes compósitos, 12,5% de água/materiais secos não foi suficiente para a 

mistura;  

3o- quando se utiliza baixo teor de fibras. Nos resultados apresentados na Figura 

5.2, este estágio somente foi visível ao se adicionar o teor de fibras de 500 g/m³. Ao 

utilizar o teor de fibras de 1000 g/m³, o teor de ar aumenta, levando o compósito ao 

comportamento do segundo estágio;  

4o- quando as fibras estão adequadamente dispersas na matriz20. Nos resultados 

da Figura 5.2(b), o compósito de argamassa A30 com 14,5% de água/materiais 

apresentou este estágio, o que não aconteceu no compósito com a mesma 

composição apresentado na Figura 5.2(a). 

O segundo estágio é caracterizado pelo aumento do teor de ar com a adição de fibras, 

e está presente tanto nos compósitos de argamassa A5 como de A30 (Figura 5.2). 
                                                

20 O misturador de obra conferiu melhor dispersão das fibras na matriz do que o misturador 

de laboratório. Os resultados, suas análises e os fatores que contribuíram para esta 

dispersão são comentados no item 5.3.5. 
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Estas bolhas podem surgir devido ao contato da superfície curva da partícula esférica 

com a superfície plana das fibras, conferindo um efeito parede, além de que podem 

surgir do potencial das fibras de se dobrar e entrelaçar os grãos, conforme foram 

discutidos no item 3.1.5. 

No entanto, a intensidade com que se apresenta este segundo estágio, diante a adição 

de fibras, depende do teor de ar da argamassa de referência, do teor de fibras e da 

dosagem de água. Resgatando as curvas da Figura 5.2, verifica-se que: 

• o nível de teor de ar - baixo ou elevado - da argamassa de referência influencia 

na intensidade da curva de evolução do teor de ar versus o teor de fibras. 

Observando as curvas das argamassas A5 e A30 da Figura 5.2(b), percebe-se que 

ao adicionar um determinado teor de fibras na argamassa com baixo teor de ar 

(argamassa A5), o impacto na elevação do teor de ar incorporado atinge níveis 

maiores do que na argamassa que originalmente possuía alto teor de ar 

(argamassa A30). Isto ocorre porque a capacidade de se introduzir ar no 

compósito a partir do contato fibras-partículas da matriz é baixa frente ao teor de 

ar previamente existente; assim sendo, o efeito da introdução de fibras quanto à 

produção de ar na mistura é minimizado; 

• o teor de fibras influencia no prolongamento da curva teor de ar versus teor de 

fibras. Observando a Figura 5.2(a), as curvas das argamassas A5 e A30 com 

16,5% de água/materiais secos, percebe-se que a adição de fibras na argamassa 

A5 confere aumento seqüenciado do valor de ar incorporado, enquanto para 

argamassa A30, este aumento seqüenciado do teor de ar é verificado até um 

determinado teor de fibras (1500g/m³). Após este teor crítico de fibras, verifica-

se uma redução seqüencial do teor de ar, fato este que é ocasionado pela redução 

da energia de mistura conferido pelo aumento do teor de fibras (considerando-se 

constante o teor de água presente na mistura); neste caso, o aditivo incorporador 

de ar, presente na matriz, passa a ser pouco ativado; 

• enquanto o teor de fibras influencia no encurtamento da curva teor de ar versus 

teor de fibras, a água influencia no seu prolongamento. Observando a Figura 

5.2(a), as curvas da argamassa A30 com 16,5 e 18,5% de água/materiais secos, 

percebe-se que a adição do teor de fibras de 2500 g/m³ favoreceu a redução do 
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teor de ar incorporado na argamassa com 16,5% de água/materiais secos; 

enquanto o uso de 18,5% de água/materiais secos favoreceu uma energia de 

mistura mais elevada, adequada para ativação do aditivo, conferindo o aumento 

do teor de ar incorporado. 

O terceiro estágio é caracterizado pela redução do teor de ar com a adição de fibras. 

Esta redução confere aos compósitos valores de teor de ar inferiores aos valores de 

teor de ar encontrados nos compósitos que se encontram no segundo estágio. 

Este tramo da curva genérica foi verificado somente para os compósitos de 

argamassa A30; acredita-se que isto tenha ocorrido sobretudo pela dificuldade 

crescente de ativação do aditivo presente na matriz desta argamassa, em função da 

redução da energia de mistura. Os resultados da Figura 5.2 mostram três situações 

que conferiram dificuldades na mistura e, conseqüentemente, redução da sua energia:  

1ª- pouca água para a mistura: dos compósitos de argamassa A30 da Figura 5.2(b), 

12,5% de água/materiais secos não foi suficiente para a mistura do compósito com o 

teor de fibras de 1000 g/m³, deixando a argamassa seca, resultando assim em valores 

baixos de teor de ar. Aumentando-se para 13,5% de água/materiais secos, o 

compósito, com o mesmo teor de fibras, deixa de se comportar como seco e passa a 

apresentar um acréscimo no teor de ar, passando para o segundo estágio da curva 

genérica.  

2ª- elevados teores de fibras: dos compósitos de argamassa A30 da Figura 5.2(a), os 

teores de fibras de 2500 g/m³ e 4500 g/m³ proporcionam  inúmeros entrelaçamentos 

entre as fibras, que, possivelmente conferem redução de energia de mistura e, por 

conseqüência, a redução do teor de ar. 

3ª- inadequada dispersão das fibras: dos compósitos de argamassa A30 com o teor 

de 2500 g/m³ da Figura 5.2(a), o tipo de misturador não foi adequado para favorecer 

a dispersão das fibras, verificando assim grandes quantidades de “novelos” de fibras, 

que conferem redução de energia de mistura. Com a melhor dispersão de fibras, o 

compósito, com o mesmo teor de fibras, passa a atuar no segundo estágio (aumento 

do teor de ar), ver Figura 5.2(b). 
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5.3.2 Apresentação dos Resultados Determinados pelo 

Dropping Ball 

Os resultados obtidos a partir do ensaio de dropping ball são apresentadas nos perfis 

de curva da Figura 5.4, sendo que os resultados completos são apresentados no 

Anexo D.  
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Figura 5.4. Resultado do dropping ball: efeito da adição de fibra nas argamassas A5 e 

A30, para diferentes teores da relação água/materiais secos.21 

As curvas traçadas na Figura 5.4 indicam a redução do índice de penetração diante 

do aumento da fração volumétrica da fibra. Pode-se observar, por exemplo, que na 

composição de argamassa A5 de relação água/materiais secos 15,5%, a adição do 

teor de fibras de 1500g/m³ na argamassa de referência (sem fibra) proporcionou a 

redução de 12,40 mm para 10,60 mm no índice de penetração. Na composição de 

argamassa A30 de relação água/materiais secos 15,5%, a utilização do teor de fibras 

de 1500g/m³ na argamassa de referência (sem fibra) proporcionou a redução de 11,25 

mm para 10,23 mm no índice de penetração. 

                                                

21 A curva azul representa os valores de argamassa com 13,5% de água/materiais secos. De acordo com o 

arranjo experimental, ela está presente somente para a argamassa A5. O mesmo acontece com a curva rosa, 

que representa os valores de argamassa com 18,5% de água/materiais secos que, de acordo com o arranjo 

experimental, está presente somente no gráfico da argamassa A30. 
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Os perfis também indicam o aumento do índice de penetração diante do aumento da 

relação água/materiais secos. Pode-se observar, por exemplo, que no compósito de 

argamassa A5 de teor de fibras 1000g/m³, a utilização de 13,5% para 16,5% de 

água/materiais secos proporcionou o aumento de 5,69 mm para 12,42 mm no índice 

de penetração. No compósito de argamassa A30 de teor de fibras 1000g/m³, a 

utilização de 14,5% para 17,5% de água/materiais secos proporcionou o aumento de 

9,57 mm para 13,06 mm no índice de penetração. 

Assim, percebe-se que o ensaio do dropping ball permite diferenciar as argamassas 

de um mesmo conjunto, pelo menos para os materiais estudados na presente 

pesquisa, ou seja: ao se fixar o teor de água, o efeito do aumento da quantidade de 

fibras é reduzir o índice de penetração; ao se fixar o teor de fibras, o efeito do 

aumento da quantidade de água é aumentar o índice de penetração. 

Destaca-se, principalmente das curvas dos resultados dos compósitos de argamassas 

A30, o valor do índice de penetração das argamassas com teor de fibras de 1000 g/m³. 

Percebe-se que o índice de penetração se eleva ao se acrescentar este teor de fibras, 

comportando-se distintamente dos índices de penetração das argamassas com outros 

teores de fibras. O motivo desta particularidade de comportamento ainda encontra-se 

desconhecido, e o que torna este resultado ainda mais intrigante é o fato desta 

particularidade ter se apresentando também nos resultados determinados pelo 

squeeze flow, conforme o item 5.3.3. Estes resultados evidenciam a necessidade de 

continuidade de um estudo detalhado sobre o comportamento reológico das 

argamassas com o teor de fibras de 1000 g/m³. 

5.3.3 Apresentação dos Resultados Determinados pelo 

Squeeze Flow  

As médias dos resultados obtidos a partir do ensaio de squeeze flow são apresentadas 

nos perfis de curva da Figura 5.4. 
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*Observar o uso de escalas diferentes na apresentação das cargas – eixo y. 

Figura 5.5. Resultado do squeeze flow: efeito da adição de fibra na argamassa de 

relação água/materiais secos 15,5%. 

Os perfis de curva da Figura 5.5 indicam que com o deslocamento do pistão, ocorre o 

aumento da carga à medida que se tem o aumento da fração volumétrica das fibras. 

Pode-se observar, por exemplo, que na argamassa A5 com 15,5% de água/materiais 

secos, a introdução do teor de fibras de 2500g/m³ na argamassa de referência (sem 

fibras) proporcionou o aumento de 28N para 80N na carga máxima; o mesmo 

comportamento de aumento de carga máxima acontece nas argamassas A30, ainda 

que com um intervalo menor, por exemplo, a utilização do teor de fibras de 2500g/m³ 

na argamassa de referência (sem fibras) proporcionou o aumento de 18N para 26N na 

carga máxima. 

Por outro lado, os perfis de curva da Figura 5.6 indicam a redução da carga máxima 

diante do aumento da relação água/materiais secos. Pode-se observar, por exemplo, 

que na argamassa A5 com teor de fibras de 1000g/m³, a alteração de 14,5% para 

16,5% de água/materiais secos proporcionou a redução de 160N para 90N na carga 

máxima; o mesmo comportamento de redução da carga máxima acontece nas 

argamassas A30; com o teor de fibras de 1000 g/m³, a alteração de 14,5% para 16,5% 

de água/materiais secos proporcionou redução da carga máxima de 23N para 17N. 

Também neste caso, a redução que ocorre nos níveis de carga para a argamassa A30 
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é muito inferior ao que se obtém com a argamassa A5, reforçando o efeito do teor de 

ar incorporado nos níveis de carga apresentados pelo squeeze flow. 
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Figura 5.6. Resultado do squeeze flow: efeito da adição de água na argamassa com 

teor de fibras de 1000 g/m³. 

Assim, percebe-se que a técnica squeeze flow também permite diferenciar as 

argamassas de um mesmo conjunto, ou seja: ao se fixar o teor de água, o efeito do 

aumento da quantidade de fibras é aumentar o valor de carga máxima; ao se fixar o 

teor de fibras, o efeito do aumento da quantidade de água é a redução do valor de 

carga máxima. 

Observa-se nas curvas do squeeze flow que além do método distinguir o efeito da 

quantidade de fibras e de água, também é capaz de apresentar o valor absoluto da 

dificuldade de deformar o compósito quanto ocorre o aumento da quantidade de fibra, 

ou então da facilidade de deformar o compósito quanto ocorre o aumento da relação 

água/materiais secos. Por exemplo, para o mesmo compósito citado anteriormente, 

de argamassa A5 de 16,5% relação água/materiais secos (Figura 5.5(a)), observa-se 

que com o uso do teor de fibras 2500g/m³ na argamassa de referência, foi necessário 

o aumento próximo de 3 vezes da carga para que ocorresse a deformação do 

compósito – 28N para 80N. 

Além de possibilitar medir o efeito da fração volumétrica da fibra e da relação 

água/materiais secos nas características reológicas da argamassa, o squeeze flow 
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permite diferenciar o efeito do tipo de matriz, também através do valor de carga 

máxima e do perfil da curva carga em relação ao deslocamento.  

O valor de carga máxima pode ser facilmente verificado nos gráficos da Figura 5.5 e 

Figura 5.6. Nota-se que os valores de carga atingidos para deformar compósitos de 

argamassa A5 pode ser até 25 vezes maiores que a carga máxima atingida para 

deformar compósitos de argamassa A30. 

As diferenças mais significativas no perfil da curva carga em relação ao 

deslocamento podem ser verificadas quando os gráficos da Figura 5.6 (por exemplo) 

são apresentados em uma mesma escala, como é mostrado na Figura 5.7. 
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Figura 5.7. Resultado do squeeze flow dos compósitos de argamassa A5 e A30, em 

uma mesma escala. 

De acordo com Min et al., (1994), a curva de carga em relação ao deslocamento 

possui um perfil típico, ilustrado na Figura 5.8, é composto por 3 regiões que 

traduzem a resposta do material à deformação imposta. No primeiro estágio a 

deformação do material é caracterizada como elástica; no segundo estágio a 

deformação é caracterizada como plástica e/ou fluxo viscoso; e no terceiro estágio a 

deformação é caracterizada por acréscimo expressivo nas cargas devido ao 

embricamento das partículas sólidas da argamassa. 



 102

 

Figura 5.8. Perfil típico da curva de carga em relação ao descolamento do ensaio 

squeeze flow. Estágio 1: pequeno deslocamento – deformação elástica; estágio 2: 

deslocamento intermediário – deformação plástica e/ou fluxo viscoso; estágio 3: 

enrijecimento por deformação (strain hardening).  FONTE: Min et al., 1994. 

Assim, comparando-se a Figura 5.7 com a Figura 5.8, nota-se que o perfil típico dos 

compósitos de argamassa A5 inicia rapidamente do estágio 1 e passa diretamente 

para o estágio 3, onde a carga cresce rapidamente; enquanto no perfil típico dos 

compósitos de argamassa A30 inicia no estágio 1 e passa para o estágio 2, onde a 

carga cresce lentamente. 

Diante das abordagens apresentadas na apresentação dos resultados do squeeze flow, 

percebe-se que este método possibilita realizar um conjunto de análises que 

identificam os diferentes comportamentos dos compósitos no estado fluido, e estas 

análises são apresentas e discutidas através de valores absoluto de energia de 

deformação.  

5.3.4 Correlação entre as Técnicas de Medição Reológica 

Apresenta-se na Figura 5.9 uma co-relação entre os resultados obtidos pelo ensaio do 

dropping ball, utilizando valores de índice de penetração, e do squeeze flow, 

utilizando os valores de carga máxima, de todas as argamassas estudadas. 
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Figura 5.9. Correlação entre o método dropping ball e squeeze flow22. 

É possível observar na Figura 5.9, a existência de uma correlação do tipo exponencial 

entre os dois métodos de ensaios. Além disso, pode observar que a correlação é 

reduzida nos compósitos de argamassa industrializada. 

O objetivo da realização do ensaio dropping ball é determinar as argamassas 

consideradas adequadas para serem aplicadas como revestimento. Para tanto, 

segundo a norma BS 4551 (BSI, 1980), as argamassas devem apresentar o índice de 

penetração dentro da faixa 10 ±1 mm, aqui denominada de “faixa do índice de 

penetração”. Na Figura 5.9, esta faixa está representada pelo limite de duas linhas 

vermelhas e tracejadas, onde se encontram as “argamassas  consideradas 

teoricamente aplicáveis”, as quais estão listadas na Tabela 5.4. 

Tabela 5.4. Argamassas consideradas teoricamente adequadas para serem aplicadas 

como revestimento – determinação pelo método dropping ball. 

Argamassas A5:  Argamassas A30: 
a/m.s 
(%) 

teor de fibras 
(g/m³) 

I.P. 
(mm) 

 
a/m.s 
(%) 

teor de fibras 
(g/m³) 

I.P. 
(mm) 

sem fibras 9,45  14,5 sem fibras 10,56 
14,5 

500 10,05  500 9,88 
1500 10,60  1000 10,75 

15,5 
2500 9,84  

15,5 
1500 10,23 

16,5 4500 9,46  1500 10,83 
- - -  

16,5 
2500 9,79 

*a/m.s – água/materiais secos; **I.P. – índice de penetração 

                                                

22 Estes resultados referem-se aos compósitos produzidos com o misturador de laboratório. 
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Salienta-se que estas argamassas foram aqui consideradas como “aplicáveis”, em 

função do índice de penetração que apresentaram, cuja referência é prescrito pela 

norma britânica anteriormente citada, e coerentes pelos resultados satisfatórios 

encontrados por Yoshida (1995) e Carasek (1996)23, por isso foram chamadas de 

“argamassas consideradas teoricamente adequadas”. No entanto, para se saber se são 

realmente aplicáveis, faz-se necessário aplicá-las como revestimento, efetuando-se, 

então, uma avaliação da sua aplicabilidade, a partir da experiência de um pedreiro de 

revestimentos. Esta investigação não foi objeto desta pesquisa, sugerindo-se, por isto, 

que o trabalho tenha continuidade em projetos futuros. Mas, considerando-se que as 

argamassas sejam mesmo aplicáveis, pode-se empreender uma análise reológica dos 

resultados determinados pelo squeeze flow. 

Considerando-se o intervelo dado pelo dropping ball, de 10±1 mm (portanto, dentro 

das linhas vermelhas e tracejadas), tomou-se como referência as argamassas ali 

contidas e, então, definiu-se uma faixa de carga máxima; a faixa limitada pelas duas 

setas vermelhas contínuas indicadas na Figura 5.9, e denominada aqui de “faixa de 

carga”. Assim, os compósitos de argamassa A5 considerados aplicáveis para o 

dropping ball, possuem carga máxima entre 210,0 N e 57,6N; e os compósitos de 

argamassa A30 considerados aplicáveis pelo dropping ball, possuem carga máxima 

entre 32,0 N e 15,5 N. 

Ao descartar os pontos acima e abaixo desta “faixa de carga”, os gráficos da Figura 

5.9 podem ser resumidos nos gráficos da Figura 5.10, onde somente se destacam os 

compósitos que se encontram na “faixa de carga”. 

                                                

23 Yoshida (1995) e Carasek (1996) conseguiram produzir argamassas adequadas, para 

serem aplicadas como revestimento, utilizando como valor de referência o índice de 

penetração 10±1 mm prescrito pela norma britânica. 
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Figura 5.10. Compósitos de argamassa que pertencem na “faixa de carga” e “faixa de 
índice de penetração”. 

Observando-se a Figura 5.10, verificam-se que nem todos os compósitos que estão 

na faixa de carga encontram-se na faixa de índice de dropping ball. Estes compósitos 

estão identificados nos gráficos da Figura 5.10 pelo teor de fibras utilizado nas suas 

composições. Buscando uma explicação acerca do motivo destes compósitos não 

pertencerem à faixa de índice de penetração, foi investigada a região de domínio das 

forças de superfície da curva carga versus deslocamento destes compósitos. 

Pileggi (2001) comenta que nas argamassas atuam fenômenos governados por forças 

de superfícies e por forças mássicas que controlam a forma como as partículas 

presentes nas argamassas interagem e, conseqüentemente, como influenciam no seu 

comportamento reológico. A manifestação de ambas as forças, com maior ou menor 

intensidade, é função da existência de grande extensão granulométrica24, da interação 

com água de amassamento e da utilização ou não de aditivos específicos. As forças 

de superfícies controlam a interação das partículas de dimensão inferior a 100 µm, e 

as forças mássicas controlam a interação das partículas superiores a 100 µm. Antunes 

(2005) apresenta uma enriquecedora discussão sobre quais são estas forças, como 

elas atuam, como avaliá-las e o que as influenciam. 

                                                

24 Razão entre os diâmetros máximo e mínimo das partículas. 
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Ao utilizar a técnica squeeze flow para caracterizar a reologia das suas argamassas de 

estudo, Antunes (2005) comenta que para avaliar estas forças durante o 

deslocamento imposto pela compressão à argamassa no estado fresco, restringida 

pelos pratos da prensa, é necessário observar o comportamento da curva carga versus 

deslocamento. Até o deslocamento de 0,1mm predominam forças superficiais, e entre 

0,1 e 2,5mm predominam forças mássicas. 

Baseando-se neste contexto, foram apresentadas, em um único gráfico, as curvas 

carga versus deslocamento dos compósitos de argamassa A5, consideradas aplicáveis 

como revestimento segundo a avaliação pelo dropping ball, instituindo, assim, uma 

faixa reológica tanto para a região de domínio das forças mássicas (Figura 5.11(a)) 

quanto para a região de domínio das forças superficiais (Figura 5.11(b)). 
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a) região de domínio de forças mássicas    b) região de domínio de forças superficiais 

Figura 5.11. Faixa para os perfis reológicos para os compósitos de argamassa A5 

considerados aplicáveis pelo dropping ball. 

Da mesma forma, foi realizado para os compósitos de argamassa A30, após alguns 

ajustes de algumas das curvas carga versus deslocamento, a Figura 5.12(a) ilustra a 

faixa reológica da região de domínio das forças mássicas, e a Figura 5.12(b) ilustra a 

faixa reológica da região de domínio das forças superficiais. Observando-se as 

curvas dos compósitos de argamassa que pertencem à faixa de carga (ver Figura 

5.10), o que se percebe é que os compósitos que estão na “faixa de carga”, estão 

também na faixa reológica da região de forças mássicas da Figura 5.11(a) e Figura 

5.12(a), mas não estão todos na faixa reológica da região de forças superficiais da 

Figura 5.11(b) e Figura 5.12(b). 
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a) região de domínio de forças mássicas     b) região de domínio de forças superficiais 

Figura 5.12. Faixa para os perfis reológicos para os compósitos de argamassa A30 

considerados aplicáveis pelo dropping ball. 

Na Figura 5.13 são ilustrados algumas curvas de compósitos, as quais estão na faixa 

reológica da região de forças mássicas, mas não estão na região de forças superficiais. 
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b) compósitos de argamassa A30 

Figura 5.13. Curvas de compósitos que não estão na faixa reológica da região de 

forças superficiais, mas encontram-se na faixa na região de forças mássicas. 

Isto permite inferir que existe uma faixa reológica de argamassas para o squeeze flow 

que pode coincidir com a faixa reológica determinada pelo dropping ball, e que 
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ambas as técnicas são válidas para caracterizar as argamassas, sendo que com 

squeeze flow a caracterização é realizada de forma qualitativa e quantitativa, 

enquanto para o dropping ball a caracterização é somente de forma qualitativa. 

Este fato é bastante relevante, haja vista a necessidade da obtenção da faixa reológica 

das argamassas no cenário brasileiro adequadas à aplicação como revestimento, 

através dos conceitos que o squeeze flow utiliza. 

5.3.5 Influência do Misturador no Comportamento Reológico 

O processo de mistura tem uma grande influência nas propriedades das argamassas 

porque os fatores inerentes ao processo, como o tempo de mistura, estudado por 

Nakakura (2003), a ordem de colocação dos materiais, avaliado por Antunes (2005), 

e a própria susceptibilidade das argamassas à energia de mistura, como apresentado 

por Monte et al.(2005), influenciam na intensidade e duração de energia necessária 

para quebrar os macros e micros aglomerados.  

O tipo de misturador também interfere na energia de mistura, principalmente quando 

fibras são adicionadas na argamassa, cujo efeito dos aglomerados de fibras interfere 

diretamente no potencial da melhoria do reforço, conforme apresentado no item 2.4.3.  

Considerando os misturadores descritos no item 4.3.2, a energia de mistura é definida 

pelo volume de material utilizado em cada misturador, pela posição e quantidade 

das palhetas e pelo tempo total de mistura. Ao analisar como estes fatores podem 

influenciar na mistura das argamassas com fibras, verifica-se que: 

a) durante o processo de mistura, os agregados possuem o potencial de se 

friccionarem uns com os outros. Ao misturar fibras de polipropileno, 

potencialmente aglomeradas umas com as outras, certamente, quanto maior 

for a quantidade de agregado friccionado um com o outro, menor será a 

quantidade de fibras aglomeradas. Assim, o misturador de obra, por ter um 

volume maior, proporciona uma melhor dispersão das fibras por toda matriz; 

b) a configuração conferida pela rotação e quantidade das palhetas também 

influencia na condição final da mistura. A mistura dos materiais da argamassa 

(fibras, agregado, água, aditivo, cimento, cal) feita em um equipamento em 

que a posição das palhetas confere fricção e tombamento do material e em 
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que a quantidade de palhetas seja maior, a ponto de se obter mais área de 

fricção na lateral interna do misturador, certamente tem um potencial maior 

de melhorar a homogeneização. Assim, o misturador de obra proporciona 

melhor homogeneização da argamassa. 

c) a posição das palhetas também interfere na energia de mistura. O sistema de 

das palhetas do misturador de obra é tal, que durante o processo rotacional do 

eixo, enquanto uma das palhetas está friccionando parte do material na parede 

do misturador, a outra palheta está favorecendo o tombamento da outra parte 

do material. Diante desta configuração, mais energia é fornecida ao sistema, 

melhorando ainda mais a dispersão das fibras. 

Diante deste contexto, ao analisar os valores de carga dos compósitos de argamassa 

A5 e argamassa A30, produzidos com o misturador de laboratório (eixo vertical), e o 

misturador de obra (eixo horizontal), é possível verificar que o uso de misturadores 

distintos pode influenciar: na tendência do comportamento de cargas máximas 

frente à adição de fibras; no impacto do efeito das fibras no valor de carga máxima; 

e no impacto do efeito da água. 

A influência da tendência do comportamento de carga frente à adição de fibras 

pode ser visualizada através dos resultados de carga do compósito de argamassa A5, 

apresentados na Figura 5.14. Os valores de carga foram obtidos a partir das curvas 

carga versus deslocamento determinadas pelo squeeze flow, com o deslocamento do 

pistão em 2,5 mm.  
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*A indicação da seta significa que o valor de carga determinado foi maior que o limite da célula de carga (1 kN). 

(a) misturador de laboratório   (b) misturador de obra 

Figura 5.14. Compósitos de argamassa A5, produzidos com dois tipos de 

misturadores - resultados de carga máxima determinado pelo squeeze flow, no 

deslocamento de 2,5 mm do pistão. 

A adição de fibras na argamassa de referência A5 pode causar uma diferença de 

carga na ordem de 10 vezes. Contudo, para os compósitos produzidos com o 

misturador de laboratório, esta diferença conferiu um aumento de 10 vezes no valor 

de carga (ver argamassa com 14,5% de água/materiais secos ao adicionar o teor de 

fibras de 1500 g/m³ da Figura 5.14(a)). 

Para os compósitos produzidos com o misturador de obra, a diferença de carga, pelo 

contrário, foi no sentido de reduzir o valor de carga, ou seja, a adição de fibras pode 

conferir uma redução de 10 vezes no valor de carga (ver argamassa com 13,5% de 

água/materiais secos ao adicionar o teor de 1500 g/m³ da Figura 5.14(b))25.  

O acréscimo de água de amassamento tende a reduzir o impacto das fibras no valor 

de carga, mas a tendência do comportamento das cargas permanece o mesmo. Para 

                                                

25 No item 5.3.6.2 discute-se o motivo pelo qual a adição de fibras conferiu aumento de 

carga para os compósitos produzidos com o misturador de laboratório, enquanto nos 

compósitos produzidos com o misturador de obra, a adição de fibras conferiu redução de 

carga. No momento, o objetivo é apresentar as duas tendências de comportamento obtidas 

por diferentes misturadores. 
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os compósitos produzidos com o misturador de laboratório, a adição do teor de fibras 

de 2500 g/m³ na argamassa de referência com 14,5% de água/materiais secos, 

aumentou o valor de carga de 112 N para um valor superior à capacidade máxima da 

célula de carga (1 kN). Ao se acrescentar mais 1% de água/materiais secos, esta 

adição do teor de fibras conferiu aumento de 28 N para 142 N. 

Para os compósitos produzidos com o misturador de obra, com adição do teor de 

fibras de 2500 g/m³ na argamassa de referência com 13,5% de água/materiais secos, 

reduziu o valor que era superior à capacidade máxima da célula de carga (1 kN) para 

o valor de 334 N. Com o acréscimo de mais 1% de água/materiais secos, esta adição 

do teor de fibras conferiu a redução de 363 N para 57 N. 

A influência no impacto das fibras no valor de carga pode ser visualizada através 

dos resultados de carga do compósito de argamassa A5 (Figura 5.15), no 

deslocamento 1,5 mm26 . 

Verifica-se nos resultados que o efeito das fibras é mais evidenciado nos compósitos 

produzidos com o misturador de obra. Ao produzir os compósitos com 13,5% de 

água/materiais secos, com o misturador de laboratório (ver Figura 5.15), percebe-se 

que a adição do teor de fibras de 500 g/m³, na argamassa A5 de referência, favoreceu 

o aumento de 73 N para 142 N – um impacto de 69 N, enquanto que ao utilizar o 

misturador de obra, a adição do teor de fibras de 500 g/m³ favoreceu a redução de 

281 N para 188 N – um impacto de 93N, ou seja, contrariamente ao que ocorreu no 

laboratório em que houve o aumento da carga, com o misturador de obra houve uma 

redução mais significativa da carga. 

                                                

26 Foram selecionados os valores de carga que os compósitos de argamassa A5 atingiram 

no deslocamento de 1,5 mm, devido a muitos valores de carga no deslocamento de 2,5 mm 

serem superiores à capacidade máxima da célula de carga (1 kN). 
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*A indicação da seta significa que o valor de carga determinado foi de 680N. 

(a) misturador de laboratório   (b) misturador de obra 

Figura 5.15. Compósitos de argamassa A5, produzidos com dois tipos de misturador - 

resultados de carga máxima determinado pelo squeeze flow, no deslocamento de 1,5 

mm do pistão. 

O mesmo acontece ao se produzir os compósitos com 14,5% de água/materiais secos: 

com o misturador de laboratório, comparando-se o compósito com o teor de fibras de 

1500 g/m³ com o de 2500 g/m³, observa-se um aumento de 140 N para 152 N – um 

impacto de 12 N; com o misturador de obra, ocorreu o contrário, houve uma redução 

de 52 N para 20 N – um impacto de 32 N. 

A influência no impacto do efeito das fibras também foi observada nos compósitos 

de argamassa A30 (Figura 5.16), através dos resultados de carga no deslocamento de 

2,5 mm. 

Mais uma vez, verifica-se nos resultados que o impacto do efeito das fibras é mais 

evidenciado nos compósitos produzidos com o misturador de obra. Ao produzir os 

compósitos com 14,5% de água/materiais secos com o misturador de laboratório (ver 

Figura 5.16), percebe-se que a adição do teor de fibras de 500 g/m³ na argamassa 

A30 de referência, favoreceu a redução de 21 N para 20 N – um impacto de 1 N, ou 

seja, praticamente não houve influência da fibra no compósito, enquanto que ao 

utilizar o misturador de obra, a adição do teor de fibras de 500 g/m³ favoreceu a 

redução de 31 N para 21 N – um impacto de 10 N. 
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*A indicação da seta significa que o valor de carga determinado foi maior que o limite da célula de carga (1 kN). 

(a) misturador de laboratório  (b) misturador de obra 

Figura 5.16. Compósitos de argamassa A30, produzidos com dois tipos de misturador 

- resultados de carga máxima determinado pelo squeeze flow, no deslocamento de 2,5 

mm do pistão. 

Até o momento, os resultados descritos mostram o quanto o tipo de misturador 

influenciou no valor de carga do compósito, a um determinado deslocamento do 

pistão, o que leva a inferir o quanto a argamassa se torna sensível à presença de 

fibras ou o quanto as fibras são sensíveis ao tipo de misturador, ou ainda, o quanto o 

próprio método é sensível em registrar esta diferença. 

Mas, salienta-se que a influência do misturador no processo de mistura não está 

vinculada somente à presença de fibras na argamassa. Os gráficos já citados mostram 

que os valores de carga das argamassas de referências (o que não contêm fibras) 

também foram influenciados pelo tipo de misturador utilizado. 

Verifica-se nos resultados que o misturador de obra proporciona maiores valores de 

carga. Ao produzir a argamassa A5 com 13,5% de água/materiais secos com o 

misturador de laboratório (ver Figura 5.14(a)), o valor de carga atinge 635 N; ao 

utilizar o misturador de obra, a carga ultrapassa o limite da célula de carga (ver 

Figura 5.14(b)). Ao produzir argamassa A30 com 13,5% de água/materiais secos 

com misturador de laboratório (ver Figura 5.16(a)), o valor de carga atinge 23 N, ao 

utilizar o misturador de obra, a carga ultrapassa o limite da célula de carga. 
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Diante de toda abordagem anterior, a primeira conclusão importante e fundamental a 

ser considerada é a de que se o objetivo é ter um produto comercializável, a 

investigação das características e propriedades das argamassas deve ser realizada em 

situações mais próximas à realidade da obra, não deixando de lado o rigor no 

controle de variáveis e procedimentos exigidos e necessários para uma investigação 

eficiente e eficaz. 

A escolha do tipo de misturador para produzir argamassas é um caminho 

fundamental para restringir o grande distanciamento entre o científico e a realidade. 

Na grande maioria dos trabalhos científicos, as investigações são realizadas nas 

argamassas produzidas em misturador de laboratório. Prática comum, que busca 

retratar a realidade da obra de forma mais simples e rápida, e é sustentável por 

inúmeros motivos como controle de variáveis, praticidade, evitar desperdício de 

material, falta de recursos financeiros entre outros. 

Mas, diante dos resultados apresentados, esta prática pode levar a equívocos nos 

resultados somente pelo fato da argamassa já ser considerada tão susceptível ao 

processo de mistura, esse problema se torna mais grave quando se adiciona um 

material que não faz parte da sua concepção original – no caso específico, as fibras. 

Ao comentar sobre fibras, surge uma outra conclusão a ser considerada – a dispersão 

e homogeneidade das fibras na matriz não são condições necessárias em prol 

somente da eficiência do compósito no seu estado endurecido. Estes requisitos são 

fundamentais no estado fresco, principalmente: quando se adicionam fibras em uma 

matriz de argamassa muito sensível a sua presença - como é o caso da argamassa A5, 

por exemplo; quando no processo de execução a que o compósito será submetido, 

grande parte das atividades realizadas depende das características das argamassas no 

seu estado fresco – como é o caso dos revestimentos de argamassa; e quando as 

propriedades no estado endurecido são influenciadas pelo comportamento reológico 

– este é também um fator que precisará ser objeto de investigação mais aprofundada, 

caso se confirme o uso de fibras para as argamassas de revestimento. 
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5.3.6 Efeito da Composição do Compósito na Reologia 

5.3.6.1 Influência da Água nos Valores de Carga 

A água adicionada na argamassa tem o potencial de afastar as partículas sólidas 

presentes e de lubrificá-las, reduzindo assim a força de atrito entre elas, a qual surge 

durante a movimentação do fluido. Este fenômeno é visível e quantificado ao 

observar a redução do valor de carga obtida em um mesmo nível de deformação.  Na 

Figura 5.17 observa-se que ao acrescentar 1% de água, ocorre um grande impacto no 

valor de redução da carga, nos compósitos de argamassa A5, produzidos tanto no 

misturador de obra quanto no de laboratório. 
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a) misturador de obra b) misturador de laboratório 

Figura 5.17. Influência da água no valor de carga dos compósitos de argamassa A5.  

* A curva carga versus deslocamento foram plotados até o valor de 800 N para melhor visualizar o valor de carga 

dos compósitos que não ultrapassaram limite da célula de carga. 

Muitos dos compósitos com baixa dosagem de água superam o valor limite da célula 

de carga (1 kN), como ilustram as curvas da Figura 5.17 (a). E ao se acrescentar 1% 

de água, o valor de carga pode reduzir para 150 N, como é o caso da argamassa do 

compósito produzido com o misturador de laboratório com o teor de fibras 500 g/m³ 
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com 15,5% de água/materiais secos (Figura 5.2(b)) – o que significa uma redução de 

85%. A redução de carga continua ao se acrescentar mais 1% de água, até um valor 

de carga mínima limite, a partir do qual não se reduz a carga significativamente com 

o acréscimo de mais água, conforme as curvas da Figura 5.17(b). 

Mas, o potencial da água em reduzir o valor de carga de forma tão intensa é reduzido 

quando no compósito se têm presentes bolhas de ar incorporado. Este 

comportamento foi observado nos compósitos de argamassa A30 ilustrados na  

Figura 5.18. 
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Figura 5.18. Influência da água no valor de carga dos compósitos de argamassa A30. 

Verifica-se que, com o mesmo acréscimo de água, com o mesmo valor de 

deformação (2,5 mm), os compósitos da Figura 5.17 apresentavam redução de carga 

em torno de 80 % a 70%, enquanto para os compósitos da Figura 5.18 a redução de 

carga foi de 20%. Porém, salienta-se que as bolhas de ar presentes no compósito 

somente apresentam um potencial de lubrificar os grãos, se conseguirem 

movimentar-se pelo sistema. Esta afirmativa é confirmada pelo comportamento dos 

compósitos de elevado teor de fibras (2500 e 4500 g/m³) apresentados na Figura 

5.18(b).  
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Figura 5.19.Teor de ar incorporado dos compósitos de argamassa A30. 

Nos valores baixos de teor de água materiais secos, a concentração de sólidos é 

grande, e mesmo que estes compósitos apresentem elevados teores de ar (Figura 

5.19), a movimentação das bolhas é dificultada, o que dessa forma faz aumentar os 

valores de carga. O acréscimo de água reduz a concentração de sólidos, favorecendo 

assim a movimentação das bolhas de ar no sistema, além também de conferir uma 

melhor ativação do aditivo incorporador de ar, o que favorece no aumento do teor de 

ar incorporado no compósito. 

Pelo que foi exposto até aqui, pode-se afirmar que a água de mistura tem uma grande 

influência no valor da carga, e que este potencial é reduzido quando, no compósito, 

estiver presentes bolhas de ar que consigam se movimentar dentro do sistema. Porém, 

ao se analisar os resultados do compósito de argamassa A5 produzidos no misturador 

de obra (Figura 5.20), verifica-se que a adição de fibras incorporou bolhas de ar em 

até 14%, o que não impediu a ocorrência do impacto da água na redução de carga – 

redução de 84% para o compósito com teor de fibras de 2500 g/m³. 

Frente a esta observação algumas hipóteses podem ser apresentadas para que o 

comportamento esperado não fosse o realmente obtido. A primeira consiste em que a 

quantidade de ar incorporado que a adição de fibras provocou foi insuficiente para 

sobrepor o impacto da água – do que se pode inferir que existe um teor de ar mínimo 

capaz de influenciar mais do que a quantidade de água da mistura. A segunda 

hipótese consiste em que o tipo de bolhas de ar que é incorporado por aditivo é capaz 

de influenciar mais do que a água; mas, as bolhas de ar incorporado pela adição de 

fibras não têm este mesmo potencial, ou seja, a origem da incorporação de ar pode 

sobrepor ou não ao efeito da água na reologia do compósito. 
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Figura 5.20. Efeito da água nos compósitos A5, que apresentam teor de ar em até 14%, 

incorporado por fibras. 

Para que se confirmem tais hipóteses, um estudo específico sobre a influência do teor 

de ar incorporado na reologia das argamassas ou compósitos se faz necessário, de tal 

forma que a quantidade de ar incorporado, a origem da incorporação e os 

constituintes da matriz sejam conhecidos e controlados. 

Diante deste contexto e dos resultados determinados neste estudo, pode-se concluir 

que o efeito da água no valor de carga para os compósitos estudados neste trabalho 

resume-se nos dois gráficos da Figura 5.21.  
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Figura 5.21. Comportamento do efeito da água no valor de carga. 

A Figura 5.21(A) representa o efeito da água nos valores de carga dos compósitos A5, 

que apresentam teor de ar até 14%, incorporado por fibras – pequena quantidade de 

água, grande redução do valor de carga até um determinado ponto em que o 

acréscimo de água não modifica mais as características reológicas.  A Figura 5.21(B) 

representa o efeito da água nos valores de carga de compósitos de argamassa A30, 
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que apresentam teor de ar acima de 26% incorporado por aditivo – mesmo com 

grande quantidade de água, a redução do valor de carga é reduzida. 

5.3.6.2  Influência das Fibras nos Valores de Carga 

Frente ao arranjo micro estrutural formado entre as fibras e as partículas sólidas da 

argamassa, conforme foi discutido no item 3.1.5, a adição de fibras em suspensão de 

matriz cimentícia concentrada contribuirá para o aumento da sua tensão de 

escoamento e da sua viscosidade, alterando assim o comportamento reológico da 

argamassa de referência. 

Por certo que sim. Os valores absolutos da tensão de escoamento e da viscosidade 

não foram objetos deste trabalho mas, conforme discutido no item 3.1.6, é possível 

verificar alteração no comportamento reológico das argamassas pelo valor de carga 

(como se vem fazendo durante todo o texto anterior). Na Figura 5.22 apresenta-se a 

influência da adição de fibras no aumento dos valores de carga dos compósitos de 

argamassa A5, produzidos com o misturador de laboratório27. 
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*A indicação da seta significa que o valor de carga determinado foi maior que o limite da célula de carga (1 kN). 

Figura 5.22. Influência das fibras no valor de carga dos compósitos de argamassa A5. 

Percebe-se que o aumento de carga pode ser em pequenos níveis, quando se adiciona 

baixo teor de fibras ou quando a dosagem de água de amassamento é elevada, ou em 

grandes níveis, quando se adiciona elevado teor de fibras, sobretudo quando 

associado com a baixa dosagem de água de amassamento. 

                                                

27 Observe que os valores de carga encontram-se em escala logarítmica. 
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Mas, a influência das fibras no aumento do valor de carga pode ser minimizada não 

somente com o acréscimo de água. Bolhas de ar com capacidade de se movimentar 

no sistema podem contribuir com a redução do valor de carga. Antunes (2005) já 

comentava que o principal efeito do teor de ar incorporado é de eliminar, ou 

minimizar o atrito dos agregados. E ao adicionar fibras na argamassa A30, verifica-

se que isto é possível, conforme ilustra a Figura 5.23. 
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Figura 5.23. Influência das fibras no valor de carga dos compósitos de argamassa A30. 

O elevado teor de ar proporcionado pelo aditivo incorporador de ar, faz com que o 

acréscimo de fibras, ainda que faça aumentar o valor da carga dos compósitos 

deformados, não o faça com o mesmo nível de incremento no valor da carga de 

deformação ocorrido nos compósitos de argamassa A5, apresentados na Figura 5.22. 

Na Figura 5.24 verifica-se melhor o quanto o teor de ar dos compósitos A30 está 

associado diretamente com o valor de carga. 
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Figura 5.24. Perfil do teor de ar e da carga em função do teor de fibras adicionadas na 

argamassa A30. 
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Percebe-se que até um determinado teor de fibras, 1500 g/m³, sua presença não reduz 

o teor de ar, caracterizando em pequena variabilidade de carga. Após este teor de 

fibras, sua adição faz aumentar o valor de carga, pois o teor de ar é afetado e, ainda 

que os valores de carga tenham sido distintos, este comportamento independe da 

quantidade de água no compósito. 

E foi exatamente a presença de ar na matriz da argamassa que proporcionou a 

redução de carga dos compósitos de argamassa A5 produzidos com misturador de 

obra. Ao verificar os gráficos da Figura 5.25, percebe-se que o motivo pelo qual a 

adição de fibras conferiu redução na carga para os compósitos produzidos com este 

misturador é o aumento retilíneo do teor de ar incorporado. Só que ao contrário dos 

compósitos de argamassa A30, estas bolhas de ar foram incorporadas pela própria 

adição de fibras, conforme a discussão no item 3.1.5.2. 
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Figura 5.25. Perfil do teor de ar e da carga em função do teor de fibras adicionadas na 

argamassa A5 – compósitos produzidos com misturador de obra. 

Mas, acredita-se, nem todo o ar incorporado pelas fibras tem potencial de lubrificar 

as partículas sólidas.Este fato aconteceu com os compósitos de argamassa A5 

produzidos com o misturador de laboratório, apresentados na Figura 5.22. Ao se 

verificar o perfil de curva do teor de ar e da carga em função do teor de fibras (Figura 

5.26), percebe-se que a adição de fibras incorpora ar, mas não tem a mesma função 

do ar incorporado nos compósitos apresentados na Figura 5.25, ou seja, quando se 

utilizou o misturador de laboratório, ainda que ele tenha incorporado o mesmo teor 

de ar nos compósitos do que quando se utilizou o misturador de obra, o efeito do ar 

incorporado no valor da carga de deformação não foi o mesmo. 
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Figura 5.26. Perfil do teor de ar e da carga em função do teor de fibras adicionadas na 

argamassa A5 – compósitos produzidos com misturador de laboratório. 

Um fator que pode ter contribuído para este aumento de carga e também o aumento 

do teor de ar é a presença de “aglomerados” de fibras, o que certamente dificulta a 

movimentação da pasta da argamassa e não deixa de concentrar vazios, fatores que 

contribuíram para o aumento de carga. 

Diante deste contexto e dos resultados determinados neste estudo, pode-se concluir 

que o efeito das fibras no valor de carga para os compósitos estudados neste trabalho 

pode ser resumido nos três gráficos da Figura 5.27. 
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Figura 5.27. Comportamento do efeito das fibras no valor de carga. 

Os três gráficos indicam que existe um teor de fibras tal que o aumento da carga é 

proporcional ao aumento do teor de fibras. Porém, quando no compósito existe a 

influência de bolhas de ar lubrificando as partículas (Figura 5.27(A) e (B)), o estágio 

da curva em que o aumento da carga é proporcional ao aumento do teor de fibras 

pode retardar a ocorrer, tendo-se, assim, a possibilidade de usar teores mais elevados 

de fibras sem elevar significativamente o valor de carga. 
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Quando ocorre a participação de bolhas de ar na lubrificação das partículas sólidas, 

até um certo teor de fibras a adição de fibras não influencia no valor de carga (Figura 

5.27(A)), ou então a adição de fibras confere uma significativa redução no valor de 

carga (Figura 5.27(B)). 

5.3.6.3  Comportamento Particular 

Durante a apresentação dos gráficos do valor de carga em função do teor de fibras, 

percebe-se a existência de um ”ponto fora da curva” ou aqui chamado “pico de 

inflexão”, ao se adicionar o teor de fibras de 1000 g/m³, e representa o desvio da 

tendência do comportamento da carga. Na Figura 5.28 reuni-se os picos 

determinados nos resultados. 

Conforme apresentado na Figura 5.28, este pico de inflexão sofre influência da 

quantidade de água, do teor de ar incorporado por aditivo e da dispersão das fibras. A 

quantidade de água influencia na manifestação do pico – compósitos com pouca água 

não apresenta este pico de inflexão. O teor de ar incorporado por aditivo influencia 

na intensidade do pico – a intensidade do pico no compósito de argamassa A30 é 

menor do que na argamassa A5. A energia de mistura influencia na manifestação do 

pico e na sua intensidade – o misturador de obra conferiu uma melhor dispersão do 

que o misturador de laboratório, o que contribuiu com a intensidade do ponto de 

inflexão.  

Além de ter se percebido este pico pelo squeeze flow, este ponto de inflexão também 

foi determinado através do dropping ball, mas somente para os compósitos de 

argamassa A30 – ver Figura 5.4. 

Pelo que foi estudado e identificado através dos resultados de ensaios, não se 

consegue explicar exatamente o que ocorreu com esta mistura, podendo questionar se 

foi um erro na mistura. 
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Figura 5.28. Influência da água, do teor de ar incorporado e da energia de mistura na 

intensidade do pico de inflexão. 
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55..44  AAvvaalliiaaççããoo  ddaass  AArrggaammaassssaass  nnoo  EEssttaaddoo  

FFrreessccoo  RReellaacciioonnaaddaa  àà  EExxeeccuuççããoo  ddoo  

RReevveessttiimmeennttoo  

No presente item, apresentam-se os resultados da avaliação do pedreiro quanto à 

aplicabilidade das argamassas produzidas com fibras de polipropileno e a retenção de 

água, verificando o efeito da adição de fibras e o efeito da sua fração volumétrica nas 

etapas de execução do revestimento e na propriedade citada. Além do efeito das 

fibras, foi também verificado o efeito do acréscimo de água. 

5.4.1 Avaliação de Aplicabilidade 

Neste item é abordado o efeito das fibras, nas atividades necessárias à execução do 

revestimento, conforme a metodologia citada no item 4.4.4. Todos os comentários 

expostos neste item são resultados das observações, realizadas pela autora ao 

proceder a aplicação de diferentes argamassas, conforme explicitado na metodologia, 

utilizando-se como mão-de-obra um único pedreiro com larga experiência na 

aplicação de revestimentos.  

5.4.1.1  Condições de Mistura na Argamassadeira e Manuseio do 

Compósito 

O uso de fibra requer o aumento de tempo de mistura da argamassa, a fim de que 

haja sua adequada dispersão na matriz. Neste trabalho, para tal propósito foi 

necessário um aumento de três minutos no tempo total de mistura da argamassa, 

conforme o método de mistura apresentado no item 4.3.2. 

Principalmente quando utilizado teor de fibras acima de 1500g/m³, percebe-se que a 

argamassadeira é mais solicitada, isto é, parece que a mistura fica mais “pesada” 

levando a um barulho mais intenso do motor. Essa solicitação independe do tipo de 

matriz, isto é ocorre tanto para a argamassa A30 quanto para a argamassa A5. 

Durante o transporte e manuseio, as argamassas com fibras não apresentaram 

exsudação, ou seja, a segregação de material não foi visualizada durante a avaliação 

de aplicabilidade da argamassa. 
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Para ambas argamassas (A5 e A30), não foi verificada nenhuma dificuldade de 

manuseio até para o teor de fibras de 2500g/m³ de argamassa. Pelas imagens Figura 

5.29, é possível perceber que as argamassas saem facilmente da argamassadeira e 

apresentam adequada coesão (Figura 5.29(a)); deixam-se ser penetradas pela colher 

de pedreiro e não aderem demasiadamente na colher (Figura 5.29(b)), e têm 

possibilidade de passar facilmente pelo bico de uma bisnaga (Figura 5.29(c) e (d)), o 

que demonstra uma adequada trabalhabilidade28. 

A

C

I1000-14,5

D

I1000-14,5

I2500-14,5
I1000-14,5

BA

C

I1000-14,5

C

I1000-14,5

DD

I1000-14,5

I2500-14,5
I1000-14,5

B

 

Figura 5.29. Avaliação do manuseio da argamassa A30: a) aspecto manuseável da 

argamassa com teor de fibras de 2500g/m³; b) pouca argamassa aderida na colher ao 

se tentar projetar argamassa teor de fibras de 1000g/m³; c) uso da bisnaga na 

argamassa com teor de fibras de 1000g/m³; d) facilidade de produzir os “cordões” de 

argamassa com teor de fibras de 1000g/m³. 

Ao se introduzir fibras, o que fica evidente na argamassa fresca são mudanças sutis 

de características intrínsecas da própria matriz. A argamassa A5, por exemplo, sem 

                                                

28  O teste da argamassa passando pelo bico de uma bisnaga de assentamento é 

usualmente utilizado pela mão-de-obra para avaliar a trabalhabilidade do material como 

argamassa de revestimento. Quando uma argamassa não consegue passar pelo bico da 

bisnaga, tem-se um indício de uma argamassa pouco trabalhável.  
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fibras não se apresentava tão coesa, mas, ao se adicionar fibras ela passa a se 

comportar como tal; enquanto a A30 sem fibras já se apresentava coesa, com fibras 

ela passou a ser ainda mais coesa. 

Em vista disso, percebeu-se que quando se retirou a argamassa A5 com fibras da 

argamassadeira, houve um grande resíduo de material que ficou aderido às espátulas 

e aos cantos do que a quando se tinha a argamassa sem fibras. No caso da argamassa 

A30 sem fibras o resíduo na argamassadeira já era superior ao da argamassa A5 com 

fibras. A introdução de fibras na argamassa A30, a partir de 1000g/m³, ao contrário 

da A5, contribuiu para reduzir o resíduo na argamassadeira. 

Estas mudanças também foram verificadas ao se aplicar as argamassas com a colher 

de pedreiro. A adição de fibras na argamassa A5, principalmente a partir de 

1000g/m³, deixou uma certa quantidade de argamassa aderida na colher, o que não se 

verificava na argamassa sem fibras. Mais uma vez, o comportamento da argamassa 

A30 foi contrário: nesta, a adição de fibras favorece um menor resíduo de massa na 

colher, até mesmo quando comparada com argamassa A30 sem fibras. O manuseio 

somente foi visivelmente dificultado ao se fazer uso de teor de fibras de 4500g/m³. 

Conforme as imagens da Figura 5.30(b), a argamassa com este teor de fibras 

apresentou-se bastante coesa e densa; com isso, durante a penetração da colher no 

seu corpo foi necessário aplicar uma energia maior do que o costume. Não se tem 

registro do comportamento da argamassa A5 com este teor de fibras. 

I2500-14,5

I4500-15,5

A B

I2500-14,5

I4500-15,5

A B  

Figura 5.30. Avaliação do manuseio da argamassa A30: a) aspecto ainda manuseável 

da argamassa com teor de fibras de 2500g/m³; b) aspecto de difícil manuseio da 

argamassa com teor de fibras de 4500g/m³. 

O que foi observado durante a avaliação do manuseio é a grande sensibilidade que as 

fibras conferem às argamassas frente ao acréscimo de água de amassamento. O 
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acréscimo de 1% de água/materiais secos nas argamassas sem fibras (A5 e A30) não 

foi perceptível pelo pedreiro. Mas, ao adicionar fibras nas argamassas, mudanças 

significativas foram observadas ao acrescentar 1% de água/materiais, como por 

exemplo a adesão do compósito na colher do pedreiro, conforme ilustra a Figura 5.31.  

A

I1000-14,5

I1000-15,5

B
 

Figura 5.31. A adição de fibras confere sensibilidade à argamassa frente ao acréscimo 

de água - aspecto visual da adesão do compósito na colher do pedreiro após o 

acréscimo de 1% de água/materiais secos. 

5.4.1.2  Aplicação da Argamassa 

Durante a aplicação manual, percebe-se que a adição de fibras influenciou na 

energia necessária para que a argamassa seja lançada da colher (ato de chapar) e 

também na energia necessária para o alisamento da camada, o que usualmente é feito 

com o dorso da colher. O esforço exigido para argamassa A5 sem fibras foi reduzido 

logo quando do uso de 500g/m³. O pedreiro percebeu que as fibras proporcionaram à 

argamassa uma leveza que até então não tinha, e esta leveza foi aumentando quando 

se aumentava a fração volumétrica das fibras, deixando a argamassa mais sensível a 

esforços aplicados. 

Como resultado dessa facilidade de deformar a argamassa A5, todo o esforço 

aplicado nessa argamassa passava a ter um certo controle, como o que foi percebido 

tanto na chapada quanto no alisamento com o dorso da colher; caso contrário, 
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excessivas reflexões aconteciam no momento da aplicação, e um certo 

“afundamento” do corpo da argamassa ocorria no momento do alisamento. 

O fato de apresentar grande facilidade de se deformar, além de exigir maior controle 

do esforço aplicado pelo pedreiro para trabalhar a argamassa, resultava também em 

um maior espalhamento da argamassa tradicional com fibras pelo substrato, 

conforme as imagens comparativas da Figura 5.32. Essa facilitação do espalhamento 

da argamassa pelo substrato é um resultado bastante importante porque permite obter 

uma maior extensão de adesão em uma única chapada. 

A

B

T0-13,5
T1000-14,5

A

B

T0-13,5
T1000-14,5

 

Figura 5.32. Aspecto visual da chapada da argamassa A5: a) chapadas da argamassa 

sem fibra; b) chapadas da argamassa com teor de fibras de 1000g/m³. 

Para argamassa A30, a interferência foi observada somente com teor de fibras de 

2500g/m³. Esta argamassa apresentou-se segundo a fala do pedreiro: “mais 

encorpada” do que as combinações anteriores de argamassa A30. Esta percepção é 

justificada pelo aumento de densidade de massa, registrado no anexo D.1. Como 

resultado, o que se percebeu não foi o aumento do esforço exigido, nem dificuldade 

em chapar, mas sim, segundo o relato do próprio aplicador, o aumento da sua 

“confiança” em aplicar a argamassa contra o substrato.  

A argamassa 30 que se estava aplicando, quando sem fibras, pode ser comparada a 

um “suflê” – com pequena aplicação de energia, esta se deforma grandiosamente, o 

que requer do pedreiro um grande controle de força ao trabalhar com ela, caso 

contrário, ocorrerá a sua demasiada reflexão. O mesmo acontecia na etapa de 

alisamento da argamassa já aplicada, com o dorso da colher; caso não houvesse um 
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controle do esforço aplicado, ocorria a penetração da colher no corpo da argamassa, 

danificando a superfície. 

A adição de altos teores de fibras proporciona o controle desse que se pode dizer: 

“defeito da argamassa”, pois a densidade de massa da argamassa aumenta, reduzindo 

a sua sensibilidade à força de aplicação e, conseqüentemente, aumenta a segurança 

do pedreiro no momento do seu manuseio.  

Segundo o aplicador:  

“a argamassa A30 sem fibras, por ser muito leve, exige uma adequada 

técnica para que seja adequadamente aplicada e, posteriormente, 

alisada e, por esse motivo, este tipo de material é rejeitado por muitos 

pedreiros, por serem acostumados a trabalhar com argamassa que 

não requer tanta técnica para ser trabalhada, como é o caso da  

argamassa A5”. 

O aumento do teor de fibras na argamassa industrializada proporcionou uma coesão 

da argamassa bastante elevada, evitando a sua reflexão durante a sua aplicação no 

substrato. Para a argamassa A5, a redução da reflexão foi visível logo com o teor de 

fibras de 500g/m³ e, ao acontecer, os respingos do material ocorrem em uma única 

direção - a favor da gravidade; enquanto para argamassa A30, a redução somente foi 

visível com o teor de 1500g/m³ e, ao acontecer, os respingos do material ocorrem em 

todas as direções. 

Contudo, como a argamassa com fibras tem muito mais coesão do que a sem fibras, 

quando acontece a reflexão, ainda que em pequena quantidade, o material que se 

desprende é caracterizado por um volume individual de massa maior do que o 

material que se desprende das argamassas sem fibras. 

O lançamento em apenas uma demão da argamassa com fibras proporciona grandes 

espessuras de chapada, podendo chegar a 5cm de espessura. Quanto mais fibras 

forem utilizadas, maior será o potencial de coesão da argamassa, levando a que possa 

ser aplicada – com elevadas espessuras de uma só vez. Este fato é relevante na 

avaliação do pedreiro, visto que argamassas com este comportamento resultam em 

produtividade – pois uma única demão é suficiente para preencher a espessura 
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especificada na obra; sem muito gasto de energia, uma vez que a argamassa 

apresenta “leveza”. Precisamente, este foi o comentário feito pelo pedreiro: 

“...qualquer pedreiro vai gostar dessa argamassa porque ele pode 

chapar 5cm de argamassa, tranqüilamente, sem nenhum receio de que 

ela venha a cair.” 

A partir desta observação, um simples teste foi realizado para saber com quanto de 

espessura seria possível a aplicação da argamassa A5 com teor de fibras de 2500g/m³ 

e com água/materiais secos 14,5%. Aplicando-se várias demãos no mesmo lugar, em 

uma área pequena de um substrato sem chapisco, verificou-se que a espessura 

chegou a 9,5cm de argamassa sem nenhum sinal de que ela fosse cair. Somente aos 

13,5cm a argamassa caiu do substrato, conforme as imagens apresentadas na Figura 

5.33. 

13,5cm

T2500-14,5

A B

13,5cm

T2500-14,5

A B
 

Figura 5.33. Espessura de argamassa A5 com teor de fibras de 2500g/m³: a) em várias 

demãos em um único lugar chegou a 13cm de espessura; b) após a queda observa-se 

a área de contato da argamassa com o substrado sem chapisco. 

Com esta observação realizada, pode-se concluir que as fibras nas argamassas 

possibilitam a aplicação de camadas de revestimento de grandes espessuras. Neste 

ponto é preciso que se esclareça que o propósito deste estudo não é contribuir com a 

perpetuação de erros na construção civil, o que usualmente tem levado à necessidade 

de grandes espessuras de revestimentos, mas sim desenvolver e dominar novas 

tecnologias que venham contribuir no potencial de desempenho do revestimento de 

argamassa; portanto, poder aplicar uma argamassa em grande espessura pode levar 
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ao desenvolvimento, por exemplo, de componentes pré-fabricados produzidos com 

este material e não necessariamente o seu emprego como camada de revestimento. 

5.4.1.3  Sarrafeamento e Desempeno 

De um modo geral, pode-se dizer que a adição de fibras proporcionou uma redução 

no tempo para o início do sarrafeamento da argamassa.  Para a argamassa A5 sem 

fibras, o tempo de sarrafeamento foi de 55 minutos, ao se adicionar fibras passou 

para 35 minutos. Enquanto para a argamassa A30 sem fibras, o tempo de 

sarrafeamento foi de 4horas, ao se adicionar fibras o período passou para 3horas. 

Na etapa de “corte” da argamassa pela régua de alumínio, foi observado um 

comportamento distinto em função do tipo de matriz. Na argamassa A5, foi 

observada a facilidade de corte com o acréscimo de fibras – quanto mais se 

aumentava o teor de fibras, mais fácil se realizava o corte dessa argamassa. Nesta 

avaliação foi utilizado um teor máximo de fibras de 2500g/m³ e nenhum sinal de 

dificuldade foi apresentado, dessa forma, acredita-se que seria possível aumentar o 

teor de fibras na argamassa A5, sem que houvesse prejuízo da etapa de 

sarrafeamento. 

Esta facilidade de corte também foi refletida no momento do desempeno dessa 

argamassa. Mesmo exigindo maior controle da força de aplicação (pois a adição de 

fibras deixou a argamassa mais deformável), em poucos movimentos circulares da 

desempenadeira, a atividade de desempeno foi finalizada, sem a necessidade de se 

borrifar água na superfície. 

A facilidade do acabamento final foi bem recebida pelo pedreiro, que fez o seguinte 

comentário: 

“O acabamento da argamassa A5 é bem mais fácil com alto teor de 

fibras do que o acabamento realizado sem a fibras”. 

Por sua vez, a argamassa A30 mostrou um comportamento bastante distinto. Para 

esta argamassa, a dificuldade do sarrafeamento apresentou seus primeiro indícios 

desde que se acrescentou um teor de fibras de 1500g/m³. Ao se proceder o 

sarrafeamento, ao invés de se conseguir cortar a argamassa, a régua ia carregando 

consigo as fibras, resultando em sulcos na superfície do revestimento ainda no estado 
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fresco, conforme as figuras apresentadas na Figura 5.34. Por esta figura, é possível 

perceber que com o teor de fibras de 1500g/m³ (Figura 5.34(a)), estas falhas ocorrem 

em quantidade menor do que com o teor de 2500g/m³ (Figura 5.34(b)). 

A BA B
 

Figura 5.34. Aspecto visual da argamassa A30 após a realização do “corte” pela régua 

de alumínio: a) teor de fibras de 1500g/m³; b) teor de fibras de 2500 g/m³. 

No processo de desempenamento, somente foi possível eliminar as falhas resultantes 

deste carregamento de fibras na argamassa com teor de fibras de 1500g/m³ e mesmo 

assim, aplicando-se uma quantidade demasiada de movimentos circulares. Outros 

procedimentos foram experimentados, mas não deram bons resultados.  

A
C

B
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Figura 5.35. Desempeno do revestimento: a) prática de borrifar água; b) aspecto 

visual final do revestimento desempenado e previamente borrifado; c) aspecto visual 

do revestimento sem que a superfície fosse borrifada. 

Quando se aumentou a energia de desempeno houve a penetração da ferramenta no 

corpo da argamassa, danificando a superfície recém sarrafeada; a prática de borrifar 

água na superfície também não se mostrou como um adequado procedimento, pois 
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resultou num acabamento não uniforme, com grande quantidade de pasta na 

superfície, conforme as imagens apresentadas na Figura 5.35. 

Na argamassa com teor de fibras de 2500g/m³ não foi possível eliminar as falhas 

superficiais (Figura 5.36(a)), pois se necessitava de uma grande quantidade de 

movimentos circulares para tal, e quanto mais movimento se fazia, provocava-se 

movimentações da argamassa junto à borda da ferramenta (Figura 5.36(b)). Na 

realidade, esta movimentação pode já acontece na argamassa sem fibras, porém, 

numa área de movimentação muito menor. Com a adição de fibras, percebe-se um 

aumento nesta área em movimento, o que pode estar prejudicando a aderência da 

argamassa nesta região. 

A B  

Figura 5.36. a) Aspecto visual do acabamento final do revestimento de argamassa A30 

com teor de fibras de 2500g/m³; b) movimentação da argamassa junto a borda da 

ferramenta. 

Ao se realizar o acabamento final dos revestimentos produzidos com compósitos de 

argamassa A5 ou de argamassa A30, foram observadas fibras salientes na superfície. 

Estas fibras salientes são provenientes da fricção da desempenadeira, e apresentam-

se em maior quantidade no revestimento produzido com argamassa A30 do que no de 

argamassa A5. 

Consideram-se fibras salientes: aquelas que parte do seu comprimento está imersa no 

corpo do revestimento e a outra está livre na superfície, as chamadas pelo pedreiro de 

“pêlos do braço”; e também aquelas que foram totalmente arrancadas do 

revestimento, mas que ficaram aderidas à sua superfície. 

Até o momento, os estudos não avançaram no sentido de se determinar a influência 

da parte livre das fibras superficiais no recebimento de camadas subseqüentes do 
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revestimento como, por exemplo acabamento em pintura ou em placas cerâmicas. 

Esse estudo, porém, deverá ser conduzido em continuidade ao presente trabalho, pois 

essas fibras poderão servir como ancoragem entre duas camadas ou poderão 

contribuir para falhas de ancoragem. 

No caso das fibras totalmente livres na superfície, elas podem ser facilmente 

retiradas com uma lixa de granulometria grossa, desde que não tenham sido 

formados grumos de fibras. 

Os grumos de fibras podem ser formados durante a etapa de desempeno em função 

da prática que os pedreiros têm de borrifar água para facilitar o acabamento 

superficial. Com a movimentação circular da desempenadeira, a presença de água em 

excesso e, conseqüentemente, de nata de cimento e fibras soltas, acaba resultando 

num emaranhado de fibras na superfície do revestimento, conforme ilustrado na 

imagem da Figura 5.37. Sua presença, num primeiro momento, afeta o aspecto visual 

do revestimento de argamassa e por isso esta prática de borrifar água deve ser evitada; 

além disso, é possível que prejudique também a aderência de posteriores camadas de 

revestimento. 

PELOTAS DE 

FIBRAS

PELOTAS DE 

FIBRAS

 

Figura 5.37. Aspecto visual do acabamento final do revestimento: presença de pelotas 

de fibras. 

A fim de se facilitar a comparação entre as diversas variáveis estudadas, as 

observações sobre a aplicabilidade das argamassas com fibras, cuidadosamente 

discutidas anteriormente, são sintetizadas  na Tabela 5.5. 
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Tabela 5.5. Resumo da avaliação da aplicabilidade das argamassas com fibras. 

Resultados das Argamassas Informações das Etapas da 
Produção do Revestimento Argamassa A5 Argamassa A30 

Condição de Manuseio Alterações observadas quando se 
adicionou o teor de fibras 
500g/m³. 

Alterações observadas quando se 
adicionou o teor de fibras 1000g/m³. 

Facilidade de penetração da 
colher 

Ao passo que se aumentava o 
teor de fibras, facilitava o 
manuseio da argamassa. 

O manuseio foi visivelmente 
dificultado com o uso do teor de 
fibras de 4500g/m³. 

Quantidade de argamassa 
residual após o seu lançamento 

A adição de fibras, 
principalmente a partir de 
1000g/m³, favoreceu argamassa 
residual na colher. 

Ao passo que se aumentava o teor 
de fibras, a quantidade de argamassa 
residual foi reduzida. 

Possibilidade da argmassa passar 
pelo bico da bisnaga 

Ao passo que se aumentava o 
teor de fibras, a argamassa 
passava com mais facilidade. 

Com o teor de fibras de 4500g/m³ a 
argamassa apresentou dificuldade 
em passar pelo bigo da bisnaga. 

Aplicação da Argamassa Alterações observadas quando se 
adicionou o teor de fibras 
500g/m³ - argamassa leve 

Alterações observadas quando se 
adicionou o teor de fibras 2500g/m³ 
- argamassa densa 

Adesão inicial da argamassa na 
superfície do substrato 

Ao passo que aumentava o teor 
de fibras, maior era o 
espalhamento da argamassa no 
substrato. 

Ao passo que aumentava o teor de 
fibras, observava menor 
desplacamento do revestimento 
ainda fresco. 

Reflexão da argamassa Redução da reflexão a partir do 
uso do teor de fibras de 500g/m³. 

Redução da reflexão a partir do uso 
do teor de fibras de 1500g/m³. 

Esforço exigido para a projeção 
da argamassa 

Ao passo que se aumentava o 
teor de fibras, reduzia a energia 
de projeção. 

A partir do uso do teor de fibras de 
2500g/m³, a argamassa deixou de se 
apresentar tão sensível ao esforço 
(“defeito”). 

Quantidade de argamassa 
possível de ser lançada em uma 
demão 

Ao passo que se aumentava o 
teor de fibras, aumentava 
significativamente a quantidade 
de argamassa a ser lançada. 

Ao passo que se aumentava o teor 
de fibras, aumentava 
significativamente a quantidade de 
argamassa a ser lançada. 

Facilidade de alisamento da 
argamassa com o dorso da colher 

Ao passo que se aumentava o 
teor de fibras, reduzia a força de 
alisamento – necessidade de 
controle do esforço aplicado. 

A partir do uso do teor de fibras de 
2500g/m³, a argamassa deixou de se 
apresentar tão sensível ao esforço 
(“defeito”). 

Sarrafeamento e Desempeno Alterações observadas quando se 
adicionou o teor de fibras de 
500g/m³. 

Alterações observadas quando se 
adicionou o teor de fibras de 
1000g/m³. 

Tempo de espera para o início do 
sarrafeamento 

A adição de fibras favoreceu 
uma redução de 20 minutos. 

A adição de fibras favoreceu uma 
redução de 60 minutos. 

Facilidade do “corte” da 
argamassa pelo sarrafeamento 

Ao passo que se aumentava o 
teor de fibras, aumentava a 
facilidade de “corte”. 

Dificuldade do sarrafeamento desde 
que se acrescentou o teor de fibras 
de 1500g/m³. 

Dificuldades do desempeno Ao passo que se aumentava o 
teor de fibras (até 2500g/m³), 
aumentava a facilidade de 
desempeno. 

Elevada dificuldade do desempeno 
ao usar o teor de 1000g/m³. 
Imposibilidade de realizar o 
desempeno desde o teor de 
1500g/m³. 

Características superficiais Fibras salientes a superfície do 
revestimento 

Até 1000g/m³, somente fibras 
salientes a superfície. Ou então, ao 
borrifar com água surgem pelotas de 
fibras na superfície.  
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5.4.2 Retenção de Água 

Na Figura 5.38 apresenta-se os valores da retenção de água dos compósitos de 

argamassa A5, preparados em misturador de obra. 
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Figura 5.38. Efeito da adição de fibras na retenção de água dos compósitos de 

argamassa A5. 

A primeira observação que se pode fazer a partir da Figura 5.38, está relacionada 

com o valor da retenção de água na argamassa A5 sem fibras. Percebe-se que com o 

aumento de 1% de água/materiais secos o valor de retenção de água vai de 95% para 

83%, ou seja, quanto mais água no sistema argamassa, mais água é retirada pelo 

ensaio. 

A adição de fibras na argamassa A5 influencia no valor da retenção de água. A 

adição do teor de fibras de 500g/m³ reduz o valor de retenção de água de 95,3% para 

81,9%. A queda do valor de retenção de água foi mais significativa quando se 

incorporou o teor de fibras de 500g/m³, e na argamassa com o teor de água/materiais 

secos baixo – 13,5%. Mas também se observa uma queda significativa da retenção de 

água na argamassa A5 com teor de água/materiais secos 14,5% - ao incorporar teores 

de fibras a partir de 1500. 

Na Figura 5.39 apresenta-se os valores da retenção de água dos compósitos de 

argamassa A30, também produzida no misturador de obra. Ao comparar os 

resultados da Figura 5.38 com Figura 5.39, nota-se que os valores de retenção de 
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água são maiores para os compósitos de argamassa A30 do que para os de argamassa 

A5. 
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Figura 5.39. Efeito da adição de fibras na retenção de água dos compósitos de 

argamassa A30. 

Ao contrário dos compósitos de argamassa A5, a adição de água e de fibras na 

argamassa A30 não influenciaram no valor de retenção de água. Certamente, o que 

está contribuindo com a não variação da retenção de água, é a presença de aditivo 

retentor de água na composição da matriz da argamassa A30. 

Os resultados sobre retenção de água aqui apresentados não podem ser comparados 

com os resultados de retenção de água determinados por autores, tal como Cortez 

(1999), visto que o método de ensaio utilizado por este é o prescrito pela NBR 13277 

– método do papel de filtro. A autora citada determinou um aumento da retenção de 

água com o aumento do teor de fibras, comportamento este contrário ao que foi visto 

na Figura 5.38. 

Além disso, a própria Cortez comenta que mesmo verificando o aumento da retenção 

de água (pelo método papel de filtro) ao passa em que aumentava o teor de fibras, 

este resultado não foi compatível com o tempo de espera para o início de 

sarrafeamento. Cortez ao verificar este tempo de espera, constatou a diminuição do 

tempo para sarrafeamento com a incorporação de fibras. 

Estes dois fatos – a contradição dos resultados apresentados na Figura 5.38 

determinados pela NBR 9287 com os da Cortez pela NBR 13277, e a contradição 

apresentada pela Cortez entre os resultados determinados pela NBR 13277 com o 
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tempo de espera para o início do sarrafeamento – vêm a corroborar com as críticas de 

muitos pesquisadores diante ao método NBR 13277, principalmente Nakakura 

(2003). A autora comenta que a condição de ensaio em que a argamassa está 

submetida pode não ser significativa ou sensível o suficiente para avaliar esta 

propriedade, visto que o papel filtro somente absorverá a água exsudada na face 

superior da argamassa, sendo que a argamassa terá a seu favor a força da gravidade e 

a tensão gerada pelo confinamento para não perder água. 

55..55  CCoorrrreellaaççõõeess  

Após a apresentação da avaliação do comportamento reológico pelo squeeze flow e 

da avaliação da aplicabilidade pelo pedreiro, comparações entre os resultados foram 

realizadas a fim de se determinar o potencial do squeeze flow em avaliar argamassas 

com função de revestir. 

Além do squeeze flow, os resultados da avaliação da aplicabilidade foram 

confrontados com o teor de ar incorporado, a fim de detectar algum resultado que 

não tenha sido percebido pelo squeeze flow; e com a retenção de água. 

5.5.1 Comparação entre os Perfis Reológicos a partir da 

Carga de Deformação e a Aplicabilidade das 

Argamassas 

Para se fazer a análise comparativa dos perfis reológicos definidos a partir da carga 

máxima, com a aplicabilidade das argamassas avaliada pelo pedreiro, apresenta-se 

novamente, na Figura 5.40 os resultados determinados pelo squeeze flow para os 

compósitos A5 e A30 produzidos com o misturador de obra. 
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Figura 5.40. Resultados de carga máxima determinado pelo squeeze flow. 

5.5.1.1 Compatibilidade de Resultados 

A primeira observação que se pode fazer é com relação às argamassas sem fibras. 

Verifica-se que nas argamassas sem fibra (A5 e A30) o acréscimo de 1% de água 

foi bastante “percebida” pelo squeeze flow. Pela Figura 5.40(a) pode-se perceber 

que o valor de carga da argamassa com 13,5% de água/materiais secos ultrapassou a 

célula de carga (1 kN), e ao se acrescentar 1%, para a argamassa A5, o valor de carga 

caiu para 400 N; e para a argamassa A30 o valor de carga caiu para 30 N. 

Este fato identificado pelo squeeze flow, na avaliação do pedreiro somente foi 

sensível para a argamassa A30, quando se acrescentou mais 1% de água nesta 

argamassa; durante a aplicação, a argamassa espalhava mais facilmente e por isso 

formava-se uma maior e melhor extensão da aderência inicial da argamassa no 

substrato; com isto, após o processo de desempeno, a argamassa se mantinha 

firmemente ao substrato, o que não ocorria nas argamassas com 13,5% de 

água/materiais secos que acabava desplacando e caindo. 

Mas, para a argamassa A5, o pedreiro não constatou nenhuma diferença ao se 

acrescentar 1% de água. O fato desta argamassa ser bastante “densa”, o acréscimo de 

1% de água não é percebido pelo pedreiro, donde se pode concluir que a dosagem ou 

controle de água realizados pela experiência do pedreiro podem levar a grandes 

distorções num experimento. 
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Ao se verificar os valores de carga dos gráficos da Figura 5.40(a) e (b), percebe-se 

que para deformar os compósitos de argamassa A5, é necessário que se apliquem 

esforços maiores (carga variando entre o limite de carga da célula e 200 N) do que 

para os compósitos de argamassa A30 (carga variando entre 30 N e 20 N). Este fato 

confirma a constatação do pedreiro, sobre o menor esforço requerido para se aplicar 

e desempenar os compósitos de argamassa A30 e, por conseqüência, a necessidade 

de um maior controle da energia por ele empreendida para processar o acabamento 

da argamassa. Com pequena aplicação de energia, esta se deforma intensamente, o 

que requer do pedreiro um grande controle de sua força ao trabalhar com ela. 

Na Figura 5.40(a), nota-se que a adição de fibras nos compósitos de argamassa A5, 

favoreceu a redução de carga, o que significa redução do esforço a ser aplicado nos 

compósitos para que sejam aplicados. Enquanto para os compósitos de argamassa 

A30, a adição de fibras favoreceu uma pequena variação de carga; mas, mesmo 

assim, observa-se uma tendência de aumento de carga, ou seja, aumento do esforço a 

ser aplicado nos compósitos para a sua aplicação. 

Na avaliação do pedreiro foi percebido o comportamento verificado pelo squeeze 

flow nos compósitos de argamassa A5. Com a adição de fibras na argamassa A5, o 

pedreiro precisou aplicar uma intensidade de energia menor no momento de aplicar a 

argamassa, de alisar, sarrafear e desempenar. E esta energia foi diminuindo 

proporcionalmente quando se acrescentavam mais fibras. Como resultado dessa 

facilidade de deformar o compósito, todo esforço aplicado passava a ter um certo 

controle, caso contrário excessiva reflexão acontecia no momento da aplicação e um 

certo “afundamento” do corpo da argamassa ocorria no momento do alisamento.  

Para a argamassa A30, pela avaliação do pedreiro, até o teor de fibras de 1500 g/m³ 

(inclusive), a presença das fibras na argamassa não causava nenhuma mudança 

significativa no comportamento da argamassa em relação à de referência – sem fibras. 

Ele considerou todas as combinações igualmente aplicáveis. Com a introdução de 

2500 g/m³, constatou-se a necessidade de se proceder um aumento do esforço a ser 

aplicado nos compósitos, uma vez que a argamassa apresentava-se mais densa e, por 

isto mesmo, segundo o próprio pedreiro “havia uma confiança maior na sua 

aplicação, pois não havia tanta reflexão”. 
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Da última observação apresentada, comentou-se que a adição de fibras deixava os 

compósitos de argamassa A5 mais suscetível aos esforços aplicados – o que para o 

squeeze flow apresenta-se na redução de carga e para a avaliação do pedreiro 

apresenta-se na redução de esforços aplicados. Salienta-se que para o pedreiro a 

argamassa A5 de 13,5% de água/matérias secos apresentava este comportamento 

logo com o uso do teor de fibras de 500 g/m³, o que não pode ser comprovado pelo  

perfil de carga ilustrado na Figura 5.40, cuja carga ainda extrapolava a capacidade da 

célula de carga (1 KN). 

Este perfil de curva foi desenhado com os valores de carga obtidos no deslocamento 

de 2,5mm, o que, na opinião da autora, contribui para a não identificação se o 

squeeze flow detectou ou não este comportamento. Mas, ao se observar atentamente a 

curva carga versus deslocamento, apresentada na Figura 5.41, percebe-se que no 

deslocamento 1,5 mm a adição de 500 g/m³ reduziu o valor de carga de 281 N para 

188 N. 
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Figura 5.41. Curva carga versus deslocamento da argamassa A5 sem fibras e com o 

teor de fibras de 500 g/m³. 

Assim, conclui-se que o squeeze flow também foi capaz de identificar a presença 

deste teor de fibras quando adicionado ao sistema. Esta constatação leva à conclusão 

de que o perfil de carga versus deslocamento precisa ser observado com mais 

cuidado em todo o seu traçado a fim de que se possa perceber o potencial deste 

ensaio na avaliação da reologia das argamassas e compósitos. 
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5.5.1.2  Perfil de Carga para os Compósitos Aplicáveis para 

Revestimento 

Através da avaliação do pedreiro, os compósitos considerados como aplicáveis para 

revestimento consistem em: para argamassa A5, todos os compósitos com o teor de 

13,5% de água/materiais secos; para argamassa A30, todos os compósitos com o teor 

de 13,5% e 14,5% de água/materiais secos, com exceção da argamassa A30 sem 

fibras e com 13,5% de água/materiais secos. 

Diante destes resultados, procurou-se delimitar a “faixa de carga” para os compósitos 

considerados, pelo pedreiro, como aplicáveis. Assim, na Figura 5.42 verifica-se que 

os limites dos compósitos de argamassa A5 estão acima da carga de 200 N, chegando 

a ultrapassar o valor limite de célula de carga (1 KN), e para os compósitos de A30 

localiza-se entre 20 N a 30 N. 
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Figura 5.42. Faixa de carga das argamassas consideradas aplicáveis para 

revestimento. 

Percebe-se que a faixa de carga em que se encontram os compósitos de argamassas 

A5, considerados aplicáveis pelo pedreiro, é muito superior à faixa em que se 

encontram os compósitos consideráveis aplicáveis da argamassa A30. 

Após a delimitação da faixa de carga, analisam-se agora os resultados na seqüência 

inversa, ou seja, a partir desta faixa de carga, os compósitos não pertencentes a esta 

faixa são os mesmos considerados não aplicáveis pelo pedreiro? E compósitos 

pertencentes a esta faixa são os mesmos considerados aplicáveis pelo pedreiro? 
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Verifica-se na Figura 5.42, que os compósitos que encontram-se fora da faixa de 

carga estabelecida pelas retas são: todos os compósitos de argamassa A5 com 14,5% 

de água/materiais secos (com exceção de duas argamassas – sem fibras e com o teor 

de 1000 g/m³) e os compósitos de argamassa A30 com 12,5% de materiais secos 

(com exceção de uma argamassa – com o teor de 500 g/m³). Nota-se que estes 

compósitos são realmente considerados pelo pedreiro como não aplicáveis. 

Porém, percebe-se que dois compósitos não apresentaram à primeira vista tal sucesso 

– A5:1000-14,5 e A30:500-12,5, os quais estão identificados na Figura 5.42. Com a 

delimitação da “faixa de carga” inicialmente realizada, eles permaneceram na faixa 

de carga, mas pela avaliação do pedreiro, eles não são considerados aplicáveis. 

Surgindo, assim, dúvidas a respeito da correlação com o squeeze flow e a avaliação 

do pedreiro. 

A segunda incompatibilidade verificada está relacionada com o compósito de 

argamassa A30 com 13,5% de água/materiais secos, com teor de fibras de 2500 g/m³. 

Pela avaliação do pedreiro, somente com adição do teor de fibras de 2500 g/m³, a 

argamassa apresentou estar mais densa, tendo a possibilidade de intensificar a 

energia aplicada pelo pedreiro para poder trabalhá-la. Mas pela avaliação do squeeze 

flow, o aumento da intensidade de esforço começou a ser percebido com a adição do 

teor de fibras de 1500 g/m³, tanto para a argamassa com 13,5% quanto para 14,5% de 

água/materiais secos. 

Porém, ao adicionar 2500 g/m³ de fibras na argamassa A30 com 13,5% de materiais 

secos, o squeeze flow não avaliou nenhuma diferença de carga quando comparado 

com o compósito de mesma dosagem de água, com o teor de fibras de 1500 g/m³. A 

curva carga versus deslocamento destes dois compósitos encontram-se na Figura 

5.43.  
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Figura 5.43. Curva carga versus deslocamento dos compósitos de argamassa A30 

com 13,5% de água/materiais secos. 

A terceira e a última incompatibilidade verificada está relacionada com o compósito 

de argamassa A30 com teores de fibras desde 2500 g/m³ (considerados, neste 

trabalho, como sendo elevados teores). Para avaliação do squeeze flow, a partir da 

faixa previamente definida, estes compósitos seriam considerados argamassas 

aplicáveis para o revestimento, pois pertencem à faixa de carga reológica; mas, para 

avaliação do pedreiro, tais compósitos apresentam dificuldades no sarrafeamento, 

apresentando grandes falhas na superfície do revestimento, sendo impossíveis de 

serem eliminadas durante o desempeno. Estas falhas são decorrentes da presença das 

fibras no corpo da argamassa, e estão melhor descritas e explicadas no item 5.5.2; 

mas, devido à dificuldade de eliminá-las, estes compósitos são reprovados pela 

avaliação do pedreiro, pois os classificam como argamassas não aplicáveis para o 

revestimento. 

Diante destes resultados reunidos neste item, pode-se concluir que a avaliação da 

reologia das argamassas pelo squeeze flow apresentou adequadas correlações com a 

avaliação do pedreiro, associando o valor de carga e o comportamento da curva de 

carga versus deslocamento, com a energia de deformação que o pedreiro confere nas 

argamassas durante as etapas de execução do revestimento. 

Os resultados foram adequados tanto para argamassas que são consideradas “densas” 

em que uma pequena variação de água na dosagem é perceptível pelo ensaio do 

squeeze flow e para o pedreiro não o é; quanto para argamassas que apresentam 

bastante suscetibilidade e que a pequena variação do teor de fibras é perceptível para 

o squeeze flow e para o pedreiro não o é. 
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Os melhores resultados determinados da correlação da avaliação do squeeze flow 

com a avaliação do pedreiro encontram-se principalmente nas primeiras etapas de 

execução do revestimento – condições de manuseio, aplicação. Mas, na etapa de 

sarrafeamento e desempeno, com as ferramentas de investigação utilizadas nesta 

pesquisa, seria difícil detectar somente pelo squeeze flow que as fibras (em elevado 

teor) atrapalharia o procedimento de sarrafeamento e desempeno na argamassa A30.  

O que leva a inferir que além do valor de carga e da curva carga versus deslocamento, 

faz-se necessário analisar outros resultados que possam contribuir para uma 

conclusão mais precisa quanto ao comportamento reológico, como o valor da tensão 

de escoamento, viscosidade, relaxação. Bem como, verificar outras condições de 

ensaios, como investigação da deformação da argamassa em deslocamentos maiores 

que 2,5 mm. 

Além do sequeeze flow, também é preciso que se realizem refinamentos na avaliação 

do pedreiro sendo fundamental, por exemplo, que se utilize mais de um pedreiro para 

a avaliação. Talvez possa ser que seja insuficiente para tais comparações, a avaliação 

de um único pedreiro, sendo necessário outro pedreiro para confirmar os resultados. 

Enquanto estes refinamentos não acontecerem, fica difícil propor uma classificação 

definitiva para argamassas consideradas aplicáveis para revestimento somente pela 

avaliação com o squeeze flow ou somente pela avaliação do pedreiro. 

5.5.2 Teor de Ar Incorporado com a Aplicabilidade das 

Argamassas 

Durante a avaliação do pedreiro, verificou-se que as combinações de argamassa A30 

se deformam com uma intensidade menor de esforço do que as combinações de 

argamassa A5; e que entre as combinações de argamassa A5, as com elevado teor de 

fibras também se deformam com uma intensidade menor de esforço do que a 

argamassa A5 sem fibras e com baixo teor de fibras; além disso, no que se refere aos 

compósitos de argamassa A30 não se percebe a variação do teor de fibras na sua 

aplicabilidade, pois todas as combinações são igualmente aplicáveis para o pedreiro. 

A explicação dessa facilidade de deformação encontra-se nos valores de teor de ar 

incorporado dessas argamassas, apresentadas na Figura 5.44. 
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Figura 5.44. Resultados do teor de ar incorporado dos compósitos de argamassa A5 e 

argamassa A30. 

Comparando as combinações de argamassas A5:1500-13,5 (Figura 5.44(a)) com 

A30:1500-13,5 Figura 5.44(b)), percebe-se que o teor de ar incorporado da 

argamassa A30 (37%)  é pouco mais de 3 vezes o teor de ar incorporado na A5 

(12%); por isso, a intensidade do esforço exigido para aplicação da argamassa A30 é 

menor do que na argamassa A5. Na Figura 5.44 (a), percebe-se que a adição de fibras 

resultou numa incorporação de ar quase 4 vezes maior – 4% para 14%; por isso, a 

intensidade do esforço aplicado na argamassa com teor de fibras de 2500g/m³ foi 

menor do que a argamassa sem fibras. 

Comparando-se os compósitos de argamassas A30, Figura 5.44(b), percebe-se que o 

elevado teor de ar, proporcionado pelo aditivo incorporador de ar presente em sua 

composição, faz com que a aplicabilidade dos compósitos de argamassa A30 não seja 

sensivelmente modificada quando da presença da fibras. 

No entanto, ao passo que as bolhas de ar conferem maior facilidade na 

movimentação dos agregados, o seu excesso, associado com elevado teor de fibras, 

pode estar contribuindo para a dificuldade do sarrafeamento do compósito de 

argamassa A30, conforme observado na avaliação do pedreiro. 

Estas bolhas de ar permanecem no corpo da argamassa endurecida, conforme foi 

visto nas micrografias de Carasek (1997), ilustradas no item 3.4.1, conferindo uma 

estrutura não compacta, como pode ser observado pelo valor de densidade de 
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argamassa endurecida da Figura 5.47. Em contrapartida, as fibras de polipropileno 

possuem uma geometria assimétrica, são bastante flexíveis e de densidade baixa 

(0,91g/cm³) quando comparada com o agregado. Por apresentar um comprimento 

maior que o diâmetro e possuir flexibilidade, as fibras tem o potencial de se 

entrelaçar e, devido à sua baixa densidade, têm o potencial de ser carregada. 

Assim, no sarrafeamento da superfície do revestimento produzido com argamassa 

industrializada com fibras, durante a movimentação de vai e vem da régua, fibras 

próximas à superfície do revestimento: tendem a se enlaçar com o excesso de 

argamassa retirado pelo “corte” do sarrafo; são travadas pela superfície da régua do 

sarrafo; e, conseqüentemente, são arrancadas da estrutura não compacta da 

argamassa e carregadas pela superfície do revestimento, deixando-lhe falhas (Figura 

5.34).  

Quando se realiza o sarrafeamento nos compósitos de argamassa A5 com fibras, as 

falhas não são presentes porque a estrutura da argamassa é mais compacta; os 

agregados travam as fibras, evitando o seu arrancamento pela régua. 

5.5.3 Retenção de Água com a Aplicabilidade das 

Argamassas 

Verificou-se que através do ensaio de retenção de água, a adição de fibras reduziu o 

valor de retenção de água, independentemente do tipo de argamassa, o que significa a 

perda de água da argamassa; o que condiz com a diminuição do tempo de 

sarrafeamento constatado na avaliação do pedreiro, item 5.4.1. 

Esta constatação também foi verificada na avaliação do revestimento de argamassa 

com fibras realizado por Cortez (1999). Ao utilizar fibras de polipropileno de 

comprimento 20 mm, na argamassa de cimento, cal e areia, a autora identificou uma 

redução de tempo para o sarrafeamento. 
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55..66  AAvvaalliiaaççããoo  ddaass  AArrggaammaassssaass  nnoo  EEssttaaddoo  

EEnndduurreecciiddoo  

5.6.1 Densidade de Argamassa Endurecida 

Na Figura 5.45 apresenta-se os valores médios da densidade endurecida dos 

compósitos de A5. Os resultados completos obtidos dos ensaios realizados são 

apresentados no Anexo E. 
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Figura 5.45. Efeito da adição de fibras na densidade endurecida dos compósitos de 

argamassa A5. 

O valor absoluto da densidade de argamassa A5 de referência (sem fibras) é em torno 

de 1,86 g/cm³. Conforme os resultados apresentados na Figura 5.45, a adição de 

fibras em argamassa A5 confere redução da densidade dos compósitos, podendo 

chegar a uma redução de 14% - comparando a argamassa de 14,5% de água/materiais 

secos, sem fibras com a de teor de fibras de 2500g/m³. 

Certamente que esta redução de densidade está associada com o a incorporação de ar 

que as fibras conferiram ao serem adicionadas na argamassa A5. A Figura 5.46 

apresenta a relação linear da densidade endurecida com o teor de ar incorporado. 



 150

a/m.s=13,5%

y = -0,0239x + 1,9957

R2 = 0,8903
1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

0 2 4 6 8 10 12 14 16

tero de ar (%)

de
ns

id
ad

e 
en

du
re

ci
da

 (g
/c

m
³)

Argamassa A5:
a/m.s=14,5%

y = -0,0261x + 1,9806

R2 = 0,9708

0 2 4 6 8 10 12 14 16

teor de ar (%)

Argamassa A5:

 
Figura 5.46. Relação entre a densidade de argamassa endurecida com o teor de ar 

incorporado dos compósitos de argamassa A5. 

Na Figura 5.47 apresenta-se os valores médios da densidade endurecida dos 

compósitos de A30. Os resultados completos obtidos dos ensaios realizados são 

apresentados no Anexo E. Ao comparar os resultados da Figura 5.45 com Figura 

5.47, nota-se que os valores densidade endurecida são menores para os compósitos 

de argamassa A30 do que para os de argamassa A5. 
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Figura 5.47. Efeito da adição de fibras na densidade endurecida dos compósitos de 

argamassa A30. 

O elevado teor de ar devido ao aditivo presente na argamassa A30, confere aos 

compósitos dessa argamassa valores de densidade endurecida menores que os valores 

dos compósitos de argamassa A5. Este fato é o motivo que justifica a dificuldade de 

sarrafeamento determinado durante a avaliação do pedreiro. 
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Ao contrário dos compósitos de argamassa A5, a adição de fibras nos compósitos de 

argamassa A30 não confere redução da densidade endurecida. Mesmo que a adição 

de fibras tenha contribuído com o pequeno aumento do teor de ar incorporado, o ar 

existente na argamassa de referência já é tanto que uma mudança em 37% para 38% 

ou 34% para 36%, não afeta a densidade de argamassa endurecida. 

Pelo fato da adição de fibras somente ter influenciado na densidade endurecida dos 

compósitos de argamassa A5, pode-se inferir que qualquer verificação de variação da 

resistência à compressão, tração na flexão e módulo pode estar associada com o 

comportamento reológico dos compósitos, que pode ser modificado tanto pela adição 

de fibras quanto pelo acréscimo de água, contribuindo com a formação de defeitos 

durante a moldagem dos corpos-de-prova. Assim, as análises dos resultados das 

propriedades mecânicas estão fundamentadas na variação do comportamento 

reológico dos compósitos. 

5.6.2 Resistência à Compressão 

Na Figura 5.48 apresenta-se os valores médios e o desvio padrão da resistência à 

compressão dos compósitos de argamassa A5. Os resultados completos obtidos dos 

ensaios realizados são apresentados no Anexo E. 
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Figura 5.48. Resultados da resistência à compressão dos compósitos de argamassa 

A5. 

A ordem de grandeza da resistência à compressão da argamassa de referência (sem 

fibras) é em torno de 4,5 MPa. Dos resultados obtidos pode-se concluir claramente 

que a adição de fibra para os compósitos de argamassa A5 favorece a queda da 

resistência à compressão até o uso do teor de fibras de 1500g/m³, chegando a uma 
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redução de 42% quando se faz uso do teor de fibras de 1500g/m³ na argamassa com 

14,5% de água/materiais secos. 

Quando o teor de fibras passou a ser de 2500g/m³, não se verificou mudança no valor 

de resistência à compressão. Uma hipótese pode ser apresentada para entender a não 

variação da resistência à compressão do compósito de 2500g/m³ em relação ao de 

1500g/m³ - o efeito da densidade de massa endurecida. O texto adiante apresenta os 

resultados de resistência à compressão dos compósitos de argamassa A30 (Figura 

5.49), e percebe-se que com uma baixa densidade de massa endurecida da matriz, a 

adição de fibras não influencia na resistência à compressão. Assim, pode-se inferir 

que possivelmente existe um determinado teor de ar que quando incorporado na 

argamassa, devido às fibras resulta numa densidade tal que as fibras não mais 

influenciam no valor de resistência à compressão. Para tal confirmação, precisarão 

ser realizadas investigações específicas sobre a influência do teor de ar incorporado 

na matriz do compósito, no valor de resistência mecânica. 

Na Figura 5.49 apresenta-se os valores médios e desvio padrão da resistência à 

compressão dos compósitos de argamassa A30. Os resultados completos obtidos dos 

ensaios realizados são apresentados no Anexo E. 
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Figura 5.49. Resultados da resistência à compressão dos compósitos de argamassa 

A30. 

Para as argamassas que possuem o que se poderia dizer “um teor otimizado de água”, 

as fibras não influenciam significativamente na resistência à compressão. 

As fibras passam a interferir no valor de resistência à compressão quando o 

compósito possui pouca água de mistura; é o caso dos compósitos com 12,5% de 

água/materiais secos. Observa-se que a influência das fibras na resistência à 
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compressão não está relacionada diretamente com o valor da resistência e sim com o 

elevado desvio dos valores. Percebe-se na Figura 5.49 que mesmo com o acréscimo 

de fibras, as resistências tendem a permanecer dentro de um intervalo de variação 

muito reduzido, como pode ser observado pelos gráficos que expressam o 

comportamento dos compósitos com 13,5% e 14,5% de água/materiais secos. 

Acredita-se que a água, nos compósitos de argamassa A5, tem influência na relação 

água/cimento e, por conseguinte na resistência mecânica do compósito. Percebe-se 

na Figura 5.48 que para os compósitos com elevado teores de fibras, o acréscimo de 

1% de água contribuiu com a redução da resistência à compressão, ou seja, quanto 

mais água no sistema, ocorre uma redução de resistência. 

Entretanto, esta redução não ocorreu nos baixos teores de fibras, tanto para os 

compósitos de 13,5% quanto de 14,5%. O que ocorreu foi uma redução de resistência 

devido à incorporação de ar proporcionado pela adição de fibras. Com isto, pode-se 

inferir que o ar incorporado na argamassa tem um efeito maior na redução da 

resistência mecânica do compósito do que a variação no teor de água, desde que não 

seja muito elevada.  

A influência da relação água/cimento também é observada para os compósitos de 

argamassa A30. Verifica-se na Figura 5.49 que os compósitos com 12,5% de 

água/materiais secos apresentam valores de resistência à compressão maior que os 

compósitos com as demais dosagem de água. 

Mas, acredita-se que ao mesmo tempo em que houve uma alteração da relação 

água/cimento, a maior quantidade de água na mistura contribuiu para a melhoria do 

comportamento reológico destes compósitos.  Analisando-se algumas situações 

isoladamente (12,5% e 13,5%) é possível observar que o acréscimo de 1% de água 

contribuiu com a redução do desvio padrão. Possivelmente, os corpos-de-prova 

produzidos com argamassa sem fibras, com teor de água/materiais secos de 13,5% 

continham uma quantidade elevada de “defeitos”, por deficiência na moldagem, que 

levou a um maior desvio dos resultados. 

Esses defeitos internos dos corpos de prova possivelmente ocorreram também 

naqueles moldados com argamassa e fibras, podendo-se dizer que deve haver uma 

combinação ótima entre o teor de fibras adicionado e a quantidade de água de 
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mistura. No entanto, para que essa observação possa ser conclusiva, deverá ser 

conduzido um estudo detalhado, envolvendo outros teores de água, podendo ser este 

um tema para futuras pesquisas na área dos compósitos. 

5.6.3 Resistência à Tração na Flexão 

Na Figura 5.50 apresenta-se os valores médios e desvio padrão da resistência à tração 

na flexão dos compósitos de argamassa A5. Os resultados completos obtidos dos 

ensaios realizados são apresentados no Anexo E. 
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Figura 5.50. Resultados da resistência à tração na flexão dos compósitos de 

argamassa A5. 

O valor de resistência à tração na flexão das argamassas de referência (sem fibras) é 

em torno de 1 MPa. Analisando os valores médios de resistência à tração na flexão, 

observa-se que a adição de fibras em até 2500g/m³ não influencia na resistência à 

tração na flexão, mesmo que a adição de fibras proporcione uma redução da 

densidade de argamassa (Figura 5.51), devido à incorporação de ar.   
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Figura 5.51. Curva da resistência à resistência à tração na flexão e densidade de 

argamassa prismática  endurecida, em relação ao teor de fibras  – compósitos de 

argamassa A30. 

O mesmo acontece para os compósitos de argamassa A30, cujos valores médios da 

resistência à tração na flexão estão apresentados na Figura 5.52. Os resultados 

completos obtidos dos ensaios realizados são apresentados no Anexo E. 
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Figura 5.52.  Resultados da resistência à tração na flexão dos compósitos de 

argamassa A30. 

O valor da resistência à tração na flexão da argamassa de referência (sem fibras) é 

em torno de 1,5 MPa e esse valor é mantido, com pequeníssimas diferenças, para as 

demais composições; ou seja, a adição de fibras na argamassa de referência não 

influencia na resistência à tração na flexão nos compósitos de argamassa A30.  

O que se percebe é que a adição de fibras em argamassas com pouca água de 

amassamento, piora a reologia dos compósitos, identificada pelo desvio padrão dos 

resultados.  
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Da mesma forma que a água influenciou na resistência à compressão, também 

influenciou na resistência à tração na flexão: afetando a relação água/cimento e o 

comportamento reológico das argamassas. 

Embora a relação água/cimento tenha sido mais significativa na variação da 

resistência à compressão, para resistência à flexão, somente uma ligeira redução de 

resistência foi observada, tanto para os compósitos de argamassa A5 quanto para o 

de argamassa A30. O maior impacto da água na resistência à tração foi no 

comportamento reológico, donde se pode inferir que o comportamento reológico tem 

uma influência maior na resistência à flexão do que na resistência à compressão. 

Enquanto para a resistência à compressão a influência da água no comportamento 

reológico das argamassas foi observada através do desvio padrão da resistência, para 

a resistência à flexão a influência da água no comportamento reológico foi observada 

tanto pelo desvio padrão quanto pela própria variação da tendência dos valores 

médios de resistência à flexão. 

Verifica-se que, para os compósitos de argamassa A5 (Figura 5.50) os maiores 

desvios de resistência encontram-se nos compósitos com 13,5% de água/materiais, e 

para os compósitos de argamassa A30 (Figura 5.52), os maiores desvios encontram-

se nos compósitos com 12,5% de água/materiais. Para confirmar que o maior 

impacto da água na resistência à tração foi no comportamento reológico, tem-se os 

resultados do desvio padrão dos compósitos de argamassa A30 com 12,5% de 

água/materiais secos. A argamassa com esse teor de água é considerada seca; com a 

adição de fibras, esta condição piora, interferindo cada vez mais negativamente na 

reologia do compósito e, conseqüentemente, na moldagem dos corpos-de-prova, 

apresentando assim aumento progressivo do desvio padrão. 

A modificação da tendência dos valores médios de resistência à flexão somente foi 

observada para os compósitos de argamassa A30. No compósito de água/materiais 

secos de 12,5%, a redução de 25% da resistência à tração na flexão é verificada com 

o uso do teor de fibras de 1500g/m³. Acrescentando 1% de água, ou seja compósito 

com 13,5% de água/materiais secos, a redução da resistência ainda é verificada com 

o uso do teor de fibras de 1500g/m³, mas a redução passou para 6%. Analisando o 

compósito com 14,5% de água/materiais secos, a redução da resistência (de 15%) 
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não é mais verificada no teor de fibras de 1500g/m³, e sim ao usar o teor de fibras de 

2500g/m³. Este fato confirma a existência de uma combinação ótima entre o teor de 

fibras e o teor de água/materiais secos de um compósito. 

5.6.4 Módulo de Elasticidade 

Na Figura 5.53 apresenta-se os valores médios e desvio padrão do módulo de 

elasticidade dos compósitos de argamassa A5, obtidos pelo método dinâmico. Os 

resultados completos obtidos dos ensaios realizados são apresentados no Anexo E. 
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Figura 5.53. Resultados do módulo de elasticidade dos compósitos de argamassa A5. 

A ordem de grandeza do módulo de elasticidade da argamassa de referência (sem 

fibras) é em torno de 7,5 GPa. Conforme os resultados apresentados na Figura 5.53, a 

adição de fibras em argamassa A5 confere redução do módulo de elasticidade, 

podendo chegar a uma redução de 30% - comparando a argamassa de 14,5% de 

água/materiais secos, sem fibras com a de teor de fibras de 2500g/m³. 

Esta redução de módulo está diretamente relacionada com a redução da densidade de 

argamassa endurecida, conforme apresentado na Figura 5.54. A adição de fibras 

incorporou ar que conferiu redução da densidade endurecida, o que contribuiu com a 

redução do módulo de elasticidade.  
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Figura 5.54. Curva do módulo de elasticidade e densidade de argamassa prismática  

endurecida, em relação ao teor de fibras  – compósitos de argamassa A5. 

Observa-se que nos compósitos com 13,5% de água/materiais secos, a adição do teor 

de fibras de 2500 g/m³ confere módulo de elasticidade da mesma ordem do 

compósito com o teor de fibras inferior – 1500 g/m³. Certamente, este fato relaciona-

se com a modificação da reologia proporcionado pelo elevado teor de fibras, e que 

vem corroborar com a discussão apresentada na análise da resistência à compressão. 

A adição do teor de fibras 2500 g/m³ em uma argamassa considerada seca prejudica a 

reologia do compósito, que reflete na moldagem dos corpos-de-prova, conferindo 

aumento de vazios internos (os denominados defeitos), o que é nitidamente 

observado pelo método de ensaio que determina o módulo de elasticidade. O 

tamanho dos poros influencia na velocidade da onda ultra-sônica; maior o tamanho 

dos poros, maior a velocidade. Diante a equação apresentada no item 3.4.3 para 

calcular o módulo de elasticidade, percebe-se que quanto maior a velocidade maior é 

esta propriedade. 

A mesma análise sobre a influência das fibras na reologia dos compósitos, que reflete 

na moldagem dos corpos-de-prova conferindo defeitos, os quais influenciarão na 

velocidade da onda ultra-sônica; pode ser realizada para os valores de módulo de 

elasticidade, determinados para os compósitos de argamassa A30 com teor de 12,5% 

de água/materiais secos. 

Os valores médios e desvio padrão do módulo de elasticidade do referido compósito 

são apresentados na Figura 5.55, os resultados completos encontram-se no Anexo E. 
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Figura 5.55. Resultados do módulo de elasticidade dos compósitos de argamassa A30. 

A ordem de grandeza do módulo de elasticidade da argamassa de referência (sem 

fibras) é em torno de 4 GPa. A adição de fibras em argamassa A30 somente 

influenciou no módulo de elasticidade da argamassa de referência quando esta 

apresenta possui pouca água de amassamento. Neste caso pode-se atribuir a dois 

possíveis efeitos: presença de “defeitos” de moldagem e aumento de densidade de 

argamassa endurecida, discutidos a seguir. 

Quanto à presença de defeitos, toda discussão já foi apresentada. Quanto ao aumento 

da densidade de argamassa endurecida, observa-se nos gráficos da Figura 5.56, que o 

aumento do módulo de elasticidade das argamassas de 12,5% de água/materiais 

secos, no teor de fibras de 1500 g/m³ está relacionado diretamente com o aumento de 

densidade de argamassa endurecida – o aumento do teor de fibras associado com 

pouca água de amassamento, proporcionou o aumento de densidade. 
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Figura 5.56. Curva do módulo de elasticidade e densidade de argamassa prismática 

endurecida, em relação ao teor de fibras  – compósitos de argamassa A30. 

Para argamassas de 13,5% e 14,5% de água/materiais secos, o módulo de 

elasticidade não se modificou com a adição de fibras. Ao verificar as curvas da 

Figura 5.56, percebe-se que para os compósitos que possuem uma quantidade de 

água “ideal”, as fibras não influenciam na redução do teor de ar incorporado pelo 

aditivo.  

Com base na não interferência do teor de ar incorporado pelo aditivo, pode-se 

presumir que o elevado teor de ar da argamassa A30 está governando o módulo de 

elasticidade, e como as fibras nestas argamassas com os teores de água “ideal” não 

interferem no elevado teor de ar, então a adição de fibras não influencia no módulo 

de elasticidade. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  66    

CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS  EE  

SSUUGGEESSTTÕÕEESS  PPAARRAA  TTRRAABBAALLHHOOSS  

FFUUTTUURROOSS  

A maior parte dos estudos de materiais cimentícios reforçados com fibras busca 

compreender o comportamento mecânico do compósito, traduzido pela sua 

tenacidade, resistência à compressão, à tração e módulo de deformação. Tais estudos 

são comumente motivados pelo maior benefício que se espera obter, a partir do 

reforço aplicado a uma matriz frágil. Mas, particularmente no caso dos revestimentos 

de argamassa, entender o comportamento mecânico do compósito não é suficiente. É 

fundamental que se domine, primeiramente, a sua reologia, pois, no processo de 

execução do revestimento, grande parte das atividades realizadas depende das 

características das argamassas no seu estado fresco; além disso, o próprio 

comportamento do revestimento também dependerá dessas características. 

No presente trabalho, foi possível reunir e aplicar conceitos científicos relevantes e 

inovadores, capazes de avaliar cientificamente como e quanto a introdução de fibras 

afeta no comportamento reológico e mecânico das argamassas a serem utilizadas na 

execução de revestimentos, objetivo central inicialmente apresentado. Para tanto, a 

pesquisa contemplou, primeiramente, estudos de conceitos da ciência, visando 

abordar o estado da arte de materiais cimenticios com adição de fibras, os pré-

requisitos de argamassa para revestimento e o estado da arte do estudo de reologia. 

Após o entendimento, estes conceitos foram aplicados durante a concepção e 

realização dos ensaios propostos, como também foram aplicados durante a análise e 

discussão dos resultados obtidos.  

Apenas para que se reforce todos os resultados obtidos e analisados ao longo do texto, 

na seqüência, ressalta-se as principais conclusões. 
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66..11  CCoonnssiiddeerraaççõõeess  qquuaannttoo  aaooss  OObbjjeettiivvooss  

AAllccaannççaaddooss  

A primeira questão relevante, levantada durante o estudo de conceitos da ciência 

aplicada, consistiu na técnica de medição da reologia - aspecto fundamental que 

subsidiou a realização de toda a analise do efeito das fibras no comportamento 

reológico e mecânico dos compósitos. Assim, apresentam-se na seqüência as 

principais conclusões sobre as técnicas de medição da reologia, a influência das 

fibras no comportamento reológico das argamassas, e a influência das fibras no 

comportamento mecânico. 

6.1.1 Técnicas de Medição da Reologia 

Com os resultados obtidos na avaliação reológica das argamassas, ficou evidenciado 

que as técnicas dropping ball e o squeeze flow apresentaram sensibilidade para 

identificar a diferença na proporção dos materiais constituintes dos compósitos de 

argamassa. Mas, somente o squeeze flow apresentou sensibilidade à composição da 

argamassa, ao indicar que para deformar argamassa A5, pode atingir cargas até 25 

vezes maiores que a carga atingida para deformar argamassa A30. 

Diante da sensibilidade que ambas as técnicas apresentaram para diferenciar a 

proporção dos materiais, é possível concluir que as duas permitem avaliar as 

argamassas quanto ao seu potencial de aplicação, pois os dois parâmetros reológicos 

são avaliados em conjunto. Sendo que, com o squeeze flow é possível identificar qual 

dos parâmetros – tensão de escoamento ou viscosidade – está sendo afetado quando 

um modificador reológico é adicionado; além disso, por este método é possível, 

ainda, quantificar esses parâmetros de forma precisa, através de conjuntos de 

informações que o ensaio fornece. Por sua vez, o dropping ball somente consegue 

avaliar de forma qualitativa as interferências que o modificador reológico confere. 

Assim, diante da avaliação minuciosa que o squeeze flow oferece e da avaliação 

prática que o dropping ball apresenta, verifica-se um grande potencial destas técnicas 

virem a ser aplicadas em conjunto, sendo que o squeeze flow tem o potencial de 
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desenvolver formulações de argamassas racionalizadas para o revestimento, e o 

dropping ball tem o potencial de controlar a qualidade da produção destas 

argamassas na obra. 

6.1.2 Influência das Fibras no Comportamento Reológico das 

Argamassas 

O tipo de argamassa tem um potencial característico que influencia no efeito da 

adição de fibra e no comportamento reológico das argamassas. Verificou-se que a 

adição de fibras influencia na reologia das argamassas, devido não somente aos 

fatores relacionados às características física e mecânica das fibras, mas também aos 

fatores relacionados à matriz, como a presença de bolhas de ar. 

Os resultados determinados pelo squeeze flow e dropping ball demonstraram que o 

fato da argamassa A30 apresentar elevado teor de ar incorporado pelo aditivo, a 

adição de fibras nesta argamassa confere impactos pouco significativos quando 

comparados com adição de fibras na argamassa A5, cujo impacto é conferido devido 

ao aumento significativa de teor de ar incorporado. 

Assim, para argamassa A30, o efeito das fibras no comportamento do valor da carga 

gerada no ensaio do squeeze flow foi pouco significativo até o uso do teor de fibras 

de 1500 g/m³, a partir deste teor, o valor de carga (energia para deformar a argamassa) 

apresenta um aumento diretamente proporcional ao aumento do teor de fibras. Para 

argamassa A5, o efeito das fibras no comportamento do valor de carga já se percebe 

quando se faz o uso do teor de fibras de 500 g/m³; o valor de carga apresenta uma 

redução de ordem exponencial até o teor de fibras de 2500 g/m³. 

Com isto, é preciso enfatizar que cada tipo de argamassa resultará num 

comportamento particular do compósito produzido ao se adicionar fibras; dessa 

forma, ao se fazer o uso da tecnologia de argamassa com adição de fibras, estudos 

exploratórios devem ser priorizados para que o potencial da tecnologia seja 

otimizado. 

A pouca influência na energia de deformação observada pela adição de baixos teores 

de fibras na argamassa A30, e o significativo impacto na redução de energia de 

deformação observado pela adição de fibras na argamassa A5, foram proporcionados 
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devido à presença de bolhas de ar. O que demonstrou que não somente o tamanho e a 

concentração de grãos pode afetar o comportamento reológico, mas também o teor de 

ar incorporado tanto pelo aditivo quanto pela incorporação da própria fibra. 

Porém, os resultados demonstraram que as bolhas de ar apresentam o potencial de 

separar e lubrificar as partículas sólidas durante o escoamento da argamassa, quando 

estas têm capacidade de se movimentar pelo sistema. Isto é possível quando as fibras 

encontram-se completamente dispersas na matriz de argamassa. Para tanto, o 

misturador de argamassas se torna uma ferramenta essencial não somente visando ao 

estado endurecido destes compósitos – ao enfatizar que a dispersão e homogeneidade 

das fibras na matriz evita a concentração de porosidade e a redução do mecanismo de 

aderência fibra-matriz; mas também visando ao estado fresco – a melhor dispersão 

das fibras pela matriz resulta num compósito com melhores características de 

aplicabilidade. 

Diante deste contexto, durante a realização da pesquisa observou-se que a escolha do 

tipo de misturador para produzir argamassas é um caminho fundamental para 

restringir o grande distanciamento entre o científico e a realidade, pois somente o uso 

de misturador de laboratório pode levar a equívocos na formulação de novos 

produtos, sobretudoquando se adiciona um material que não faz parte das 

formulações tradicionais – fibras. 

Assim, conclui-se que a investigação das características e propriedades das 

argamassas deve ser realizada com aquelas variáveis que são e estão mais próximas à 

realidade da obra, não deixando de lado o rigor no controle de variáveis e 

procedimentos exigidos e necessários para uma correta investigação. 

6.1.3 Influência das Fibras na Aplicabilidade das Argamassas 

No que se refere à avaliação da aplicabilidade, percebe-se que a adição de fibras em 

ambas argamassas conferiu potencial significativo durante o manuseio, aplicação, 

sarrafeamento e acabamento. Foi observado que as fibras tornam as argamassas com 

a formulação A5mais suscetíveis a esforços aplicados; e para argamassa A30, as 

fibras conferem maior controle na grande sensibilidade que a formulação sem fibras 

apresenta diante dos esforços aplicados, resultando em uma argamassa mais densa. 
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Assim, como resultado da facilidade de deformar, a argamassa A5 exige maior 

controle do esforço aplicado pelo pedreiro para ser trabalhada, evitando assim 

excessiva reflexão no momento da aplicação e o “afundamento” do corpo de 

argamassas no momento do alisamento e desempeno. A facilidade de deformar 

também contribuiu para a facilitação do espalhamento da argamassa pelo substrato, 

fato importante porque permite obter uma maior extensão de adesão em uma única 

chapada. 

Como resultado da argamassa A30 com adição de fibras – uma argamassa mais 

densa - o que se percebeu não foi o aumento do esforço exigido, nem dificuldade em 

chapar, mas sim o aumento da “confiança” do pedreiro em aplicar a argamassa 

contra o substrato. A adição de fibras proporcionou a estas argamassas o controle dos 

“defeitos da argamassa”- reflexão excessiva e “afundamento” do corpo de 

argamassas no momento do alisamento e desempeno. 

Diante do efeito das fibras observado nas argamassas, foi possível adicionar na 

argamassa A5, teores de fibras de 2500 g/m³, com perspectivas de aumentar este 

consumo. 

Na argamassa A30, mesmo que o elevado teor de fibras tenha contribuído no 

controle dos “defeitos da argamassa”, este não contribui para a realização do 

sarrafeamento, o que limitou a adição de fibras para esta argamassa em até o teor de 

1000 g/m³. O elevado teor de ar que estas argamassas apresentam confere uma 

estrutura interna não compacta; em contrapartida, as fibras de polipropileno possuem 

características físicas e mecânicas que favorecem o seu carregamento. Assim, no 

processo de sarrafeamento estas são arrancadas da estrutura da argamassa, e 

carregadas pela superfície do revestimento, deixando-lhes falhas, que para eliminá-

las durante o desempeno necessitam de procedimentos que não são possíveis de 

realizar nesta argamassa. 

Os resultados determinados na avaliação da aplicabilidade corroboraram com a 

conclusão de que, o tipo de argamassa a que as fibras são adicionadas é um fator 

importante para verificar o efeito das fibras no comportamento reológico. 

Além de verificar que as argamassas com fibras podem ser aplicáveis, a avaliação da 

aplicabilidade contribuiu para validar os resultados determinados pelo squeeze flow. 
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Foi possível determinar correlações com o valor de carga e a curva de carga versus 

deslocamento com a energia de deformação que o pedreiro conferiu às argamassas 

durante as etapas de execução do revestimento, principalmente quando da etapa de 

manuseio e aplicação. Mas, na etapa de sarrafeamento e desempeno, com as 

ferramentas de investigação fornecidas pelo squeeze flow e utilizadas nesta pesquisa, 

seria difícil detectar somente pelo uso deste método de ensaio  que as fibras (em 

elevado teor) dificultaria o procedimento de sarrafeamento e desempeno da 

argamassa A30. 

Este fato levou a concluir que o squeeze flow é um método de ensaio com grande 

potencial para avaliar o comportamento reológico das argamassas para revestimento, 

mas ainda requer alguns refinamentos que sejam capazes de detectar esse dentre 

outros problemas que surgirem. 

6.1.4 Influência das Fibras no Comportamento Mecânico 

No que se refere à avaliação do comportamento mecânico, percebe-se que as 

condições reológicas da argamassa são fundamentais para se obter uma adequada 

resistência mecânica no revestimento, muito além da influência da relação 

água/cimento, bastante discutida pelo meio acadêmico. 

Verifica-se que as fibras somente influenciam no comportamento mecânico quando 

estas passam a alterar o comportamento reológico das argamassas. E o indicador 

desta influência é representado por significativo desvio das médias e a própria 

tendência do comportamento dos valores médios de resistência, devido a presença de 

“defeitos” internos dos corpos-de-prova em decorrência da deficiência na moldagem.  

E, dentre os “modificadores reológicos” estudados (adição de fibras e acréscimo de 

água), o acréscimo de água é o mais efetivo em contribuir no comportamento 

reológico direcionado para as propriedades mecânicas, pois é o que melhor reduz a 

formação dos “defeitos” na moldagem. Assim, para as argamassas que possuem o 

que se poderia dizer “um teor otimizado de água”, as fibras não influenciam 

significativamente nas propriedades mecânicas. 

Após todas as análises de resultados, e fundamentada nos pré-requisitos de adequada 

reologia para a execução do revestimento e adequada propriedade mecânica, a autora 
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concluiu que dentre os compósitos investigados na pesquisa: a melhor composição 

para argamassa A5 é com teor de fibras de 2500 g/m³, com 13,5% de água/materiais 

secos; e para argamassa A30, a melhor composição é com o teor de fibras de 1000 

g/m³, com 13,5% e 14,5% de água/materiais secos.  

Ao resgatar todas as conclusões obtidas ao longo do trabalho, tem-se a certeza de que 

os objetivos inicialmente propostos foram plenamente atingidos, ainda que o tema de 

pesquisa, “argamassa com adição de fibras”, tenha muitas outras frentes a serem 

exploradas, como estão sugeridas pela autora no item que segue. 

66..22  SSuuggeessttõõeess  ppaarraa  FFuuttuurrooss  EEssttuuddooss  

A adição de fibras em argamassa de revestimento é um tema bastante amplo, pois 

envolve dois materiais - fibras e argamassas - com bastante variedade no mercado, 

além de envolver muitas áreas de atuação de pesquisa pouco exploradas. Assim, 

acredita-se que os temas a seguir sugeridos, dentre muitos outros que poderiam ser 

elencandos pela autora, sejam de grande importância para a continuidade imediata do 

desenvolvimento sistêmico de revestimentos produzidos com argamassa com adição 

de fibras. 

1. Investigar se existe correlação entre as argamassas consideradas aplicáveis 

durante a avaliação da aplicabilidade com a técnica de medição dropping ball. 

2. Investigar se o dropping ball consegue capturar diferenças de comportamento 

dos compósitos produzidos com misturadores que apresentem diferentes 

energias de mistura, conforme foi visto ao ser realizado o ensaio de squeeze 

flow. 

3. Investigar se o tipo de misturador utilizado para produzir os compósitos irá 

influenciar no seu comportamento mecânico, da mesma maneira que 

influenciou no comportamento reológico. 

4. Investigar a influência do teor de ar incorporado no valor de carga, onde sua 

quantidade, sua origem de incorporação, e os constituintes da matriz sejam 

conhecidos e controlados. 
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5. Investigar o motivo da particularidade do comportamento reológico 

observado nas argamassas com teor de fibras de 1000 g/m³. 

6. Investigar a influência da parte livre das fibras superficiais (resultante do 

acabamento final do revestimento) no recebimento de camadas subseqüentes 

do revestimento, haja vista a possibilidade destas fibras servirem como 

ancoragem entre duas camadas ou contribuírem para falhas de ancoragem. 

7. Estudar a porosidade dos compósitos produzidos no trabalho atual. Tal 

proposta deve contemplar a identificação da porosidade dos corpos-de-prova 

através de análise de imagens, identificando a estrutura dos poros 

incorporados por aditivos e fibras, e por poros incorporados devido à 

presença de defeitos. Além de quantificação de volume de defeitos, estimado 

pelo cálculo da distribuição volumétrica teórica dos constituintes de uma 

argamassa endurecida, como proposto por Antunes (2005). 

8. Estudar o risco de fissuração e o desempenho do revestimento produzidos 

com os compósitos produzidos no trabalho atual. O estudo deve contemplar a 

retração impedida nas primeiras idades de cura da argamassa, a tenacidade, 

absorção de água, resistência de aderência, resistência de corpo e resistência 

superficial. 

9. Investigar o comportamento de outros tipos de fibras quando adicionadas a 

argamassas para revestimento tais como as fibras de alto módulo, fibras com 

diferente geometria, argamassa considerada forte, argamassa considerada 

fraca. 
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