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MODELAGEM MATEMÁTICA COMPUTACIONAL DE COMPÓSITOS DE 

ARGAMASSA LEVE REFORÇADA COM FIBRAS DE PIAÇAVA 

 

RESUMO 

 

O principal objetivo desta pesquisa foi elaborar modelos matemáticos que 

permitissem investigar a resistência mecânica de argamassas leves produzidas 

com a incorporação de resíduos industriais de EVA (Etileno-Acetato de Vinila) e 

reforçadas com fibras curtas de piaçava. Os modelos matemáticos foram 

construídos e validados a partir dos ajustes dos parâmetros numéricos, tendo 

como referência os valores de resistência encontrados na investigação 

experimental física em ensaios de compressão, tração na flexão e também com a 

determinação do módulo de elasticidade do material. As análises tiveram como 

parâmetros quatro componentes dos compósitos: relação água/cimento (a/c), 

percentual de incorporação do EVA, percentual de incorporação da fibra e 

granulometria do EVA. Os modelos ajustados foram empregados para simular 

diferentes misturas, o que permitiu uma análise mais aprofundada das relações e 

tendências proporcionadas pela variação destes componentes. Foi possível 

verificar pelos resultados encontrados uma maior influência da relação a/c na 

determinação da resistência do compósito, bem como o tamanho do grão do EVA. 

Observou-se também que uma relação equilibrada na incorporação da fibra e do 

EVA proporciona argamassas com consideráveis resistências mecânicas, que 

podem ser utilizadas em diferentes aplicações da indústria da construção civil. 

. 

 

Palavras chaves: argamassa leve, fibras de piaçava, modelagem matemática, 

simulação computacional. 
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COMPUTATIONAL MATHEMATICAL MODELING OF COMPOSITE 

LIGHTWEIGHT MORTAR REINFORCED WITH PIASSAVA FIBERS  

 

ABSTRACT 

 

The main goal of this research was to elaborate mathematical models that allowed 

for the investigation of the mechanical resistance of lightweight mortars produced 

with the incorporation of industrial residues of EVA (ethylene vinyl acetate) and 

reinforced with short piassava fibers. The models were designed and validated by 

adjusting numerical parameters, having as reference the values of resistance 

found during investigative physical experiments, by using compression and traction 

in the flexion and also modulus of elasticity. The analyses had four components of 

composites the parameters: water/cement ratio (w/c), incorporation of the EVA (the 

percentage), incorporation of fiber (the percentage) and granulometry of the EVA. 

The adjusted models were employed to simulate different mixtures, which allowed 

for a more in depth analysis of the relations and tendencies of these components. 

It was possible to infer by the results that a bigger influence of the w/c ratio in 

determining the resistance of the composite, and the size of the EVA. It was also 

observed that the balanced relation in the incorporation of the fiber and the EVA 

renders mortar with good mechanical resistances, which can be used in different 

aspects of construction. 

 

Key words: lightweight mortar, piassava fibres, mathematical modeling, computer 

simulation 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O uso dos materiais a base de cimento, concretos e argamassas, no setor 

construtivo evoluiu bastante no decorrer dos últimos anos, de modo a permitir 

inovações tecnológicas que buscam, sobretudo, sustentabilidade dos processos 

de produção. Hoje, a construção civil tem produzido concretos e argamassas para 

as mais diferentes aplicações e com características específicas, os chamados 

concretos e argamassas especiais.  

Entre os concretos e argamassas especiais, estão os concretos e 

argamassas leves, caracterizados pela redução substancial da massa específica. 

Esta redução é obtida pela substituição do material sólido por ar, ou materiais 

leves, o que se faz introduzindo vazios na massa do concreto ou argamassa, com 

a incorporação de ar ou espuma, ou, formando vazios entre as partículas de 

agregados, produzindo os concretos ou argamassas sem finos. Alternativamente é 

possível ainda a utilizando agregados com altos índices de vazios, os agregados 

leves. O concreto ou argamassa com estas características se torna pouco 

resistente, permeável e gelível. 

Essas técnicas são aplicadas para produção de concretos e argamassas 

leves com vistas em aplicações tecnológicas onde se busca, com maior ênfase, 

leveza e economia. As argamassas leves, alvo deste estudo, são produzidas pela 

mistura de pasta de cimento (água e cimento) com agregados miúdos, sem adição 

de agregados graúdos naturais, como as britas, por exemplo, produzindo um 

compósito de características especiais. Os agregados miúdos são as areias e, 

eventualmente, no caso das argamassas leves, materiais mais leves, como 

resíduos de borracha ou outros materiais leves.  

Obviamente, a questão da sustentabilidade e desempenho desses 

compósitos também se configura questão relevante. O que muitas vezes passa a 

ser decisivo para a escolha de materiais reaproveitados ou descartados de outros 

processos industriais. 

Neste trabalho, estão sendo estudadas argamassas leves produzidas a 

partir de agregados de EVA reforçadas com fibras vegetais de piaçava. A ideia é 
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avaliar a influência das quantidades desses materiais para o desempenho do 

compósito, em uma mistura eficiente, que traga: desempenho, sustentabilidade, 

durabilidade e segurança.  

As fibras vegetais são materiais, por vezes, obtidos a partir do 

reaproveitamento de sobras e lixo urbano, como no caso das cascas de coco, ou 

obtidas a partir de processos produtivos, em sistemas agrícolas, como no caso da 

piaçava e do sisal. No Brasil, muitos estudos buscam o reaproveitamento dessas 

fibras, na produção de materiais de origem natural, ou a partir da mistura com 

outros materiais, na produção de compósitos. 

Esses materiais compósitos são produzidos com o propósito de combinar 

as propriedades de cada um dos seus componentes, obtendo-se uma matriz 

mista, que absorva as diferentes características. No caso das matrizes cimentícias 

de argamassas leves reforçadas com fibras vegetais, busca-se aliar a leveza 

obtida com a adição do EVA com a elasticidade obtida a partir da combinação com 

as fibras.  

Estudos recentes apontam que, ao adicionarem a matriz de argamassa leve 

às fibras vegetais, torna-se possível recuperar parte da resistência perdida com a 

adição dos agregados leves, de EVA ou EPS (LOPES e ALVIM, 2011). 

A questão aqui a ser levantada é que, muito embora existam métodos que 

permitam estimar a resistência das misturas de argamassas leves, esses métodos 

ainda não foram explorados completamente. O que se verifica são abordagens de 

dosagem para concretos adaptadas para o uso de argamassas com diferentes 

agregados ou cargas.  

Todavia, não se encontra facilmente um modelo analítico que explique a 

influência desses componentes no desempenho dos compósitos formados. Para 

isso, técnicas empíricas são basicamente empregadas. Baseadas em ensaios 

exploratórios ou mesmo adaptações de “traços” de norma, isto é, das proporções 

dos componentes na mistura. Ou até mesmo de “traços” considerados aceitos 

pelo setor técnico, e consagrados para algumas aplicações práticas das 

argamassas, como rebocos, assentamento de materiais como blocos de alvenaria, 
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ou para a produção de elementos, estruturais ou não, como os próprios blocos, 

telhas, caixas d’água, entre outros. 

Dessa forma, nesta pesquisa, busca-se a partir de uma investigação 

experimental física e numérica, esta última baseada em modelos matemáticos, 

explorar a influência desses componentes no desempenho dos compósitos 

formados. E, com isso, avaliar questões como a mistura ideal, isto é, a quantidade 

ideal de materiais que compõem a matriz do compósito, de modo a produzir um 

material resistente e leve ao mesmo tempo. 

  



 

4 
 

 

2 OBJETIVOS                   

 

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver modelos matemáticos que 

possam simular, em ambiente de experimentação computacional, as propriedades 

mecânicas de argamassas leves reforçadas com fibras vegetais, comparando tais 

resultados com aqueles obtidos a partir de experimentação física. 

 

Os objetivos específicos são: 

 

 obter as proporções ideais da composição de argamassas leves reforçadas 

com fibras vegetais, levando-se em conta à trabalhabilidade das matrizes; 

 determinar a resistência à compressão, à tração na flexão e o módulo de 

elasticidade das matrizes de referência; 

 aplicar técnicas estatísticas, utilizando o software estatístico R®, para gerar 

modelos matemáticos ajustados; 

 aplicar tais análises estatísticas para avaliar a relação dos componentes da 

mistura de argamassa, tendo como base de comparação os resultados da 

experimentação física; 

 desenvolver um software que, com o auxilio dos modelos gerados, possa 

simular as propriedades mecânicas das argamassas investigadas. 
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3 JUSTIFICATIVA                 

 

Segundo North (1992, p.135), “a produção industrial envolve a extração de 

recursos naturais, a utilização deles na manufatura de produtos industriais, e a 

disposição de materiais indesejados que não são utilizados no produto final”. Tais 

sistemas produtivos devem ser considerados como essenciais, com vistas em 

uma economia forte, a conservação do meio ambiente e o desenvolvimento social. 

O Brasil apresenta destacada produção de biomassa. Mais do que isso, é 

um pais rico quando se trata de recursos naturais, encontra-se, todavia, incipiente 

no aproveitamento desses materiais e resíduos nos diferentes setores industriais, 

carecendo de melhor desenvolvimento tecnológico.  

No que se refere à destinação ou descarte desses materiais, verifica-se um 

grande espaço para o seu reaproveitamento em diferentes setores industriais, o 

que se faz necessário uma vez que acabam se tornando lixo, o que encarece o 

custo social, considerando-se especialmente às exigências ambientais. 

Considerando o ambiente da construção civil como matriz produtiva, é 

possível encontrar diferentes setores onde o aproveitamento de resíduos naturais 

pode ser feito. O uso da fibra natural na construção civil já é uma realidade 

possível, considerando-se as diferentes aplicações, com emprego de fibras de 

coco, sisal, piaçava, curauá, juta, babaçu, entre inúmeras outras (LIMA, 2004). 

Busca-se, com isso, a produção de materiais cimentícios reforçados com fibras 

que não utilizem o amianto como matéria prima. 

Essas aplicações são possíveis e tornam-se, cada vez mais, alvo da 

investigação no meio acadêmico e também por parte da indústria, com o 

desenvolvimento de novos tipos de materiais compósitos, para produção de 

blocos de alvenaria, telhas, caixas d’água, pisos, etc. 

A questão que, por outro lado, precisa ser enfrentada é a sustentabilidade 

desse processo. Comparativamente ao sistema tradicional, onde a demanda é 

muito superior, o setor “verde” da construção civil ainda depende de maior escala 

produtiva o que, por sua vez, depende do aumento da produção de matéria prima, 

seja pela expansão dos setores agrícolas correlatos ou pelo aproveitamento dos 
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resíduos desses sistemas produtivos, por vezes descartada como lixo (ALVIM, 

2008). Nesse sentido, uma das possíveis aplicações desses materiais é a 

produção de blocos de argamassas leves reforçadas com fibras vegetais. Nestas 

pesquisas, verificou-se que, a partir da substituição da matriz tradicional de 

argamassa, por outra, onde são adicionados agregados leves de EVA ou EPS, 

descartados como lixo pelas indústrias locais, é possível recuperar parte da 

resistência, perdida pela fragilização da matriz com a carga leve, adicionando-se 

fibras vegetais de piaçava. 

Na produção de argamassas leves, com agregados obtidos do expurgo de 

EVA e EPS reforçados com fibras, ainda não se conhecem exatamente todos os 

benefícios trazidos com a mistura às pastas tradicionais de cimento. Mais do que 

isso, ainda não são conhecidos todos os elementos envolvidos no processo de 

produção, como, por exemplo, a mistura ideal desses materiais, com vista em 

compósitos mais resistentes, duráveis e de comportamento dúctil, tendo a 

segurança como premissa. 

Visando melhorar as propriedades mecânicas da argamassa leve, a fibra 

curta da piaçaveira pode ser incorporada à mistura por ser resistente, rígida, lisa, 

de textura impermeável e de alta flexibilidade. A palmeira produtora da piaçava se 

desenvolve bem em solos de baixa fertilidade e com características físicas 

inadequadas para a exploração econômica de muitos cultivos, sendo uma espécie 

endêmica no Sul da Bahia. A necessidade de poucos recursos financeiros para o 

plantio, a manutenção e exploração, tornam a piaçaveira uma opção agrícola 

atraente, pelos reduzidos riscos e altos rendimentos que proporciona ao investidor 

(CASALI, 2006).  

Diante disso, é possível o desenvolvimento de novas tecnologias, produtos 

e sistemas de produção “verdes”, que têm como base o emprego de compósitos 

de argamassa leve reforçada com fibras aplicadas de forma a aumentar a 

produção na construção civil, diminuir o consumo de materiais nobres e caros, 

como o cimento, e reaproveitar materiais em geral descartados, permitindo criar 

novas frentes de serviços, em empresas ou cooperativas, que tenham como 

consequência projetos de interesse social.  
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Todavia, se torna cada vez mais essencial garantir a sustentabilidade do 

processo. E um dos fatores que emperram o crescimento dessas novas indústrias 

é o binômio demanda-custo de produção, correlacionada à escala da produção. 

Na verdade, não é possível criar novos produtos se os mesmos não são 

demandados pela sociedade, que prefere aqueles de menor custo. E o custo de 

produção de sistemas que empregam essas tecnologias “verdes” ainda depende 

do aumento da captação das matérias primas, agregados leves e piaçava, neste 

caso, gerando vetores para uma economia de escala.  

Dessa forma, estudos que venham a permitir maior economia no consumo 

dos materiais empregados poderiam levar ao desenvolvimento de novas indústrias 

e produtos. Torna-se igualmente importante conhecer o material, suas 

características, suas propriedades mecânicas ou desempenho (resistência e 

elasticidade, por exemplo) e, sobretudo, o compósito assim produzido, com a 

combinação de características desses materiais. É essencial saber dosar tais 

componentes, conhecendo a contribuição de cada qual para o desempenho final 

do material compósito. Busca-se, portanto, a proporção ideal com que tais 

materiais devem ser adicionados de modo a encontrar a melhor matriz composta, 

tendo como premissa as melhores características, com a maior economia de 

materiais possível. 

Nesse sentido, uma das questões mais relevantes é a busca da mistura 

ideal, isto é, da melhor proporção de materiais na mistura, o traço. Esses cálculos 

podem ser feitos com base em modelos obtidos a partir de experimentação física, 

pela modelagem computacional ou pela combinação de modelos.  

Nesta pesquisa, optou-se por empregar análises estatísticas de forma a 

encontrar essa mistura ideal. Ainda que tais equacionamentos sejam complexos e 

conduzam, por vezes, a modelos com muitos parâmetros, é possível, e esta 

pesquisa busca comprovar isso, equacionar e parametrizar a determinação das 

misturas ideais de argamassas leves reforçadas com fibras. 
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4 O ESTADO DA ARTE 

 

4.1 Fibra da Piaçava 

 

A palmeira Attalea Funifera Martius, conhecida por piaçaveira, produz a 

piaçava ou piaçaba, que se constitui espécie nativa e endêmica do sul do Estado 

da Bahia. O nome vulgar piaçava é de origem tupi, traduzido como “planta fibrosa” 

com a qual se faz utensílios caseiros. Essa palmeira foi citada na carta de Pero 

Vaz de Caminha, quando do descobrimento do Brasil, sem que tenha sido, 

entretanto, tratado do seu uso. Durante o período colonial as fibras eram 

procuradas por navegadores de várias nacionalidades para fabricação de cordas 

utilizadas como amarra de navios, por oferecerem mais segurança às 

embarcações. (CASALI, 2012). 

Produtora de fibra longa, resistente, rígida, lisa, de textura impermeável e 

de alta flexibilidade, essa palmeira se desenvolve bem em solos de baixa 

fertilidade e com características físicas inadequadas para a exploração econômica 

de muitos cultivos. A necessidade de poucos recursos financeiros para o plantio, a 

manutenção e exploração, tornam a piaçaveira uma opção agrícola atraente, pelos 

reduzidos riscos e altos rendimentos que proporciona ao investidor.  

Na Figura 4.1 é possível observar o cultivo da planta em um viveiro do sul 

da Bahia. 

 

Figura 4.1 – Fase inicial do cultivo da piaçava 
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A quantidade coletada de fibras de piaçava no País em 2010 somou 63.776 

toneladas, e foi 11,1% menor que a obtida em 2009, quando foram produzidas 

72.232 toneladas. A Bahia (61.538 toneladas) foi o principal estado produtor, 

seguido pelo Amazonas (2.230 toneladas) e Maranhão (9 toneladas). Na Bahia, 

encontram-se 17 dos 20 maiores municípios produtores de piaçava do País, que, 

juntos com três municípios amazonenses, são responsáveis por 99,7% da 

produção nacional. Destaques para os municípios baianos de Ilhéus, Nilo 

Peçanha, Cairu e Ituberá, responsáveis por 85,0% do total registrado (IBGE, 

2010). 

Segundo Monteiro et al (2006), o principal uso da fibra de piaçava é na 

fabricação de vassouras para fins industriais e domésticos, escovas industriais, 

cordas, cestos, tapetes e telhados. Na Figura 4.2, podem ser vistos fardos de 

piaçava pré-processadas. Calcula-se que cerca de 20% da produção das fibras é 

desprezado por essas indústrias. E um dos principais problemas ambientais do 

não aproveitamento desse material não está necessariamente no seu descarte 

como lixo, uma vez que é biodegradável, mas no fato de em alguns casos, como 

na produção de vasouras, serem queimados, o que leva a poluição do ar. 

 

 

Figura 4.2 - Fardo de piaçava pré-processada 
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4.2 Etileno Acetato de Vinila (EVA) 

 

O EVA é um copolímero randômico que pode apresentar em sua 

composição diferentes teores de acetato de vinila (ALTOÉ, 2009). É classificado 

como um polímero termofixo, ou seja, uma vez moldado não podem ser fundido e 

remoldado novamente, portanto não é reciclável mecanicamente (LIMA, 

OKIMOTO, 2009). Não se funde, porém se decompõe quando reaquecido. É um 

material de difícil reprocessamento (ROLIM, 1999). 

De acordo com Garlet (1998) e Santos (2007), o composto de EVA é 

constituído pelos seguintes elementos: resina de EVA, agente de expansão, 

agente reticulante, cargas, ativadores e auxiliares de processo, além de outros 

polímeros como a borracha. 

Segundo Triunfo (1994) e Santos (2007), as principais características do 

EVA são: excelente flexibilidade e tenacidade, mesmo em baixa temperatura, 

elasticidade similar à borracha, resistência à fratura sob tensões ambientais, 

Stress Cracking, excelente transparência, atóxico, facilmente moldado por 

extrusão, injeção e na produção de placas e filmes, além do baixo preço. 

O EVA é largamente utilizado pela indústria como material de embalagens 

flexíveis para alimentos e medicamentos, filmes flexíveis para agricultura, wrapper 

(folhas para embalagens de produtos fracionados tais como fatiados, carnes, 

massas, e objetos em geral), shinkable, ou filmes shrink (filmes termoencolhíveis), 

adesivos, revestimentos de cabos, mangueiras e tubos, encapsulamento de 

células voltaicas e calçados (ALTOÉ, 2009). 

Segundo Prezotto (1990), a principal aplicação do EVA é na produção de 

placas reticuladas e expandidas utilizadas na produção de solados, entressolas e 

palmilhas na indústria calçadista, a qual é responsável por aproximadamente 69% 

do mercado de EVA. 

Na região de Itabuna, encontra-se localizado um pólo calçadista, que utiliza 

o EVA para produção de calçados e materiais esportivos, cujas sobras podem ser 

reaproveitadas. Nesta pesquisa, foram utilizadas sobras de placas cortadas para 

fabricação de bolas e outros materiais esportivos, de uma importante indústria 
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deste setor localizada na região. Verificou-se pelos retalhos disponíveis, que as 

perdas podem chegar a 30%, (ARAUJO, 2011). 

O resíduo de EVA não é biodegradável. Além disso, os resíduos de EVA 

demandam áreas para depósitos cada vez maiores, para suportar os grandes 

volumes gerados (GARLET e GREVEN, 1997). Esses resíduos são dispostos a 

céu aberto, provocando o desconforto visual pelas pilhas de resíduos formadas, 

Figura 4.3, além deste tipo de disposição causar risco de incêndios, podendo 

causar danos à população do entorno e ao ambiente, devido aos gases tóxicos 

gerados na combustão dos resíduos (SANTIAGO, 2008). 

 

 

Figura 4.3 - Resíduos descartados provenientes do corte de chapas de EVA Fonte: SOUZA, 2011  

Santiago (2008), afirma que a disposição dos resíduos de EVA em aterros 

não pode ser considerada uma solução definitiva, uma vez que os grandes 

volumes gerados esgotariam rapidamente a sua capacidade limite. Com uma 

degradação difícil e lenta, estes resíduos não entrariam na ciclagem natural de 

materiais, e ficariam centenas de anos ocupando as células de aterro. E ainda 

demandariam mais áreas de disposição, sendo que estas seriam cada vez mais 

afastadas dos centros urbanos, aumentando a distância de transporte e, 

consequentemente, aumentando também a quantidade de gases causadores do 

efeito estufa emitidos para atmosfera. 
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Resíduos de EVA têm sido utilizados com sucesso na produção de 

concretos leves e argamassas leves na construção civil. O uso desse material 

agregado à produção de concretos ou argamassas é uma forma econômica e 

ecológica de reduzir o grande impacto produzido por esses resíduos anualmente 

(SANTIAGO et al., 2009; SIDDIQUE, KATHIB, KAUR, 2008; PANYAKAPO, 

PANYAKAPO, 2008; PIMENTEL et al., 2005). 

Na UESC, pesquisas têm sido realizadas no sentido de aproveitar tais 

materiais na produção de argamassas leves de cimento reforçadas com fibras 

vegetais para produção de blocos de alvenaria (ALVIM, 2008). 

 

4.3 Concretos Leves e Argamassas Leves 

 

A utilização de materiais leves como substitutos dos agregados 

convencionais na produção de concreto ou argamassa tem se tornado cada vez 

mais frequente, tendo em vista as novas aplicações desses materiais. 

O concreto é caracterizado pela mistura da argamassa de cimento 

(composta de cimento, areia e água), com agregados graúdos, no caso, as britas. 

Chamar qualquer mistura que contenha agregados graúdos de concreto é um 

erro. O comportamento do concreto depende das características desses 

agregados graúdos, e disso segue sua definição mais completa (ALVIM, 2008). 

Neste trabalho, o uso de EVA foi feito em pequenas partículas, deformáveis 

e que levam a produção de uma argamassa mais leve, pela produção de vazios. A 

questão é que ao acrescentarem-se tais vazios na matriz cimentícia, são 

produzidos na verdade defeitos, que levam obviamente a diminuição da 

resistência do material.  

É possível dizer, portanto, que argamassas de cimento com EVA são 

argamassas leves, diferentes de concretos leves. 

Utiliza-se a designação de concreto leve para identificação de concretos 

com estrutura porosa, geralmente à base de ligantes hidráulicos, com massa 

específica inferior à dos concretos tradicionais, que podem ser obtidos com a 
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utilização de agregados leves, com a incorporação de ar (concretos celulares) ou 

sem finos (KAWABATA, 2008). 

Os agregados leves utilizados para a produção de concretos ou 

argamassas leves podem ser naturais ou artificiais. Os agregados leves naturais, 

por exemplo, a pedra-pomes e as escórias vulcânicas, são extraídas diretamente 

das jazidas, porém pouco utilizadas devido à variabilidade de suas propriedades e 

a localização destas jazidas, devendo ter granulometria reduzida e equivalente a 

da areia para configurar-se argamassa leve. Por sua vez, os agregados leves 

artificiais são obtidos em processos industriais, como por exemplo, argila, 

folhelhos, escórias expandidas, e pela reciclagem de resíduos de Poliestireno 

Expandido (EPS), pneu, ou ainda de Etileno Acetato de Vinil (EVA). 

Alguns dos processos mais utilizados para a fabricação dos agregados 

leves artificiais são a sinterização e o forno rotativo, além da britagem. É 

importante enfatizar que nestes processos o material é submetido a temperaturas 

variando de 650ºC a 1200ºC de acordo pesquisa realizada por Neville (1997), 

demandando elevados consumos de energia. Além disso, grande parte deste tipo 

de agregado leve é produzida a partir da extração de matéria-prima natural, o que 

tem como consequência o esgotamento das reservas. 

O concreto estrutural leve é definido pelo American Concrete Institute (ACI, 

2003) como um concreto com resistência à compressão aos 28 dias acima de 17 

MPa, e massa específica aos 28 dias, seca ao ar, não superior a 1.850 kg/cm3. O 

concreto estrutural com agregados leves apresenta-se atualmente como um 

material com aplicação em diversas áreas da construção civil devido aos 

benefícios promovidos pela redução da massa específica (OLIVEIRA, GARCIA, 

CORDEIRO, 2011). 

Segundo Rossignolo (2009), os concretos leves se caracterizam por 

apresentarem massa específica seca abaixo de 2000 kg/m³ e quando comparados 

aos concretos convencionais apresentam também mudanças significativas em 

algumas propriedades, como a trabalhabilidade, resistência mecânica, módulo de 

deformação, retração e fluência, além da redução da espessura da zona de 

transição entre o agregado e a matriz de cimento. As propriedades térmicas dos 
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concretos leves são significativamente diferentes das observadas nos concretos 

tradicionais, principalmente devido ao ar aprisionado na estrutura celular dos 

agregados leves, como a argila expandida, que reduz a transferência e a absorção 

de calor em relação aos agregados tradicionais (SACHT, ROSSIGNOLO, 

SANTOS, 2010). 

A norma NM 35 ABNT (1995) especifica que os agregados leves utilizados 

na produção desse tipo de concreto devem apresentar massa específica menor 

que 1120 kg/m³ para agregados miúdos e, menor que 880 kg/m³ para agregados 

graúdos. 

Newman e Choo (2003) classificam os concretos leves de acordo as suas 

propriedades. Segundo os autores, o concreto leve pode ser: 

 

a) Classe I – Estrutural, com resistência à compressão maior que 15 MPa e 

massa específica entre 1600 a 2000 kg/m³; 

b) Classe II – Estrutural/Isolamento, com resistência à compressão maior 

que 3,5 MPa e massa específica menor que 1600 kg/m³; 

c) Classe III – Isolamento, com resistência à compressão maior que 0,5 MPa 

e massa específica muito menor que 1450 kg/m³. 

 

Quando comparada com a especificação feita pela norma ACI 21 3R-03 

para concretos leves estruturais, a classificação de Newman e Choo (2003) 

estipula um valor menor para a resistência à compressão. Para a massa 

específica, Newman e Choo (2003) englobam valores mais elevados, ou seja, 

concretos mais densos. 

De acordo com Rolim (1999) apud Souza (2011), o produto obtido por 

indústrias, resultante da reciclagem de resíduos de EVA, a BRITALEVE® 

apresentou características qualitativas, apresentadas na Tabela 4.1, que podem 

ser comparadas a outros agregados leves. 
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Tabela 4.1 - Comparativo entre BRITALEVE® e outros agregados com a mesma finalidade 

Agregado Peso 
final 

Mistura Resistência Armazenagem Custo 
final* 

BRITALEVE®  Médio Fácil Elevada Exposta Menor 

Vermiculita Expandida Médio Difícil Baixa Protegida Alto 

Argila Expandida Maior Fácil Elevada Protegida Alto 

Poliestireno Menor Difícil Baixa Exposta Médio 

* refere-se ao custo total da obra.  
Fonte: ROLIM, 1999           

 

O uso de agregados leves leva a algumas modificações das propriedades 

do concreto e das argamassas. As principais são a diminuição da massa 

especifica do concreto e da argamassa bem como a diminuição de sua 

resistência. 

Essas características são dependentes das propriedades do agregado leve, 

como quantidade, tamanho dos grãos e distribuição dos poros (LOPES, 2011). 

Pesquisas permitem concluir que a relação entre massa específica e 

dimensão do agregado leve é inversamente proporcional, o que leva a influência 

da granulometria sobre as propriedades do concreto (SOUZA, 2011). 

Garlet e Greven (1997), em pesquisas com concretos leves, com a 

utilização de resíduos de EVA (originário da indústria calçadista) em substituição 

ao agregado natural, concluíram que houve uma redução da resistência à 

compressão aos 28 dias. Houve uma redução da massa específica à medida que 

o teor de agregado leve foi aumentado. O concreto com 60% de agregado 

reciclado e traço 1:3 (cimento: materiais secos) obteve a resistência de 3,4 MPa, 

sendo a maior obtida. As características dos agregados de EVA utilizados por 

Garlet em seus estudos podem ser vistas na Tabela 4.2.  
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Tabela 4.2 - Principais características físicas dos agregados de EVA 

Tipo 
Massa Unitária 

(Kg/m³) 
Granulometria 

Absorção de 
água 

Dimensão Máx. 
(mm) 

Módulo de 
Finura 

após 24h 
(%) 

                    

EVA1 104,8 12,5 5,8 62,2 

EVA2 301,5 9,5 5,3 29,8 

EVA3 108,3 6,3 8,0 88,2 
Fonte: Garlet, 1988 

                

 

Santiago (2008), afirma que quanto menor a massa específica do concreto 

menor sua capacidade mecânica. Isso foi verificado nas pesquisas realizadas por 

(SILVA, 2012).  

Souza (2011), concluiu que há diminuição da resistência à compressão de 

concretos leves (com adição de EVA e agregados naturais tipo brita) nas misturas, 

conforme pode ser verificado na Figura 4.4. 

 

 

Figura 4.4 - Resistência à compressão em função de diferentes misturas de concreto leve e dos 
concretos de referência (sem EVA), Fonte: SOUZA, 2011 
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Verifica-se também que quanto maior a adição de EVA menor a resistência 

à compressão do material. Igual diminuição foi verificada no módulo de 

elasticidade, Figura 4.5. 

 

 

Figura 4.5 - Módulo de elasticidade em função de diferentes misturas de concreto leve e dos 

concretos de referência (sem EVA), Fonte: SOUZA, 2011 

 

Verificou-se que o concreto composto por EVA também apresentou menor 

resistência à tração por compressão diametral quando comparado aos materiais 

sem EVA, (SILVA, 2012). 

Por sua vez, as argamassas leves, com adição de EVA em pequenas 

granulometrias, constituem-se materiais cuja presença do agregado graúdo passa 

a ser considerada como um defeito na matriz constituinte do compósito. Nessas 

misturas, não são adicionadas britas, agregados de origem natural (de matriz 

pétrea).  

Seja o concreto leve ou a argamassa leve, os modelos convencionais de 

dosagem e estimativa da resistência das misturas de concreto convencional não 

se aplicam. Dessa forma, tais materiais são desenvolvidos a partir do 

estabelecimento da dosagem científica do concreto, tradicionalmente chamadas 

de “traços”.  
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Neste trabalho, será utilizada uma argamassa leve sem adição de 

agregados do tipo brita. Nestas misturas, pela diminuição da resistência quando 

comparados às misturas com agregados naturais (tipo brita), torna-se necessária 

à correção, ou recuperação, da resistência com a inclusão de outros materiais a 

mistura. Uma alternativa é a adição de fibras vegetais. 

 

4.3.1 Argamassas Reforçadas com Fibras 

 

Em especial, na última década, o uso de fibras lignocelulósicas vem 

crescendo no Brasil. As fibras vegetais são usadas para reforçar compósitos de 

materiais poliméricos, como substitutos das fibras sintéticas, especialmente fibras 

de vidro, nos diferentes setores industriais, tais como no setor de embalagens, 

automóveis e no setor da construção (WAMBUA, IVENS, VERPOEST, 2003; 

SCHUH, 2006; TOMCZAK, SYDENSTRICKER, SATYANARAYANA, 2007).  

O crescente interesse nas fibras lignocelulósicas se deve, principalmente, à 

sua produção econômica com poucas exigências no que tange a demanda de 

equipamentos especiais e pelo baixo peso específico, o que resulta em maior 

leveza final, quando comparado aos compósitos reforçados com vidro. Esses 

materiais também apresentam uma manipulação mais segura e condições de 

trabalho mais favoráveis em comparação com os reforços sintéticos (JOHN, 

THOMAS, 2008). 

De acordo com John e Thomas (2008), biofibras não são abrasivas no 

processo de mistura e moldagem para os equipamentos, o que pode contribuir 

para a significativa redução de custos. O aspecto mais interessante sobre as fibras 

naturais são seu reduzido impacto ambiental. O Brasil tem um elevado potencial 

para a produção de fibras vegetais; e produz um grande número de fibras 

lignocelulósicas (TOMCZAK, SYDENSTRICKER, SATYANARAYANA, 2007). 

Segundo Kalia, Kaith, Kaur (2009), além da resistência de união, ou 

aderência, entre a interface matriz-fibra, as propriedades mecânicas de um 

compósito reforçado com fibra natural dependem de muitos outros parâmetros, 

tais como a resistência da fibra, o módulo de elasticidade, o comprimento da fibra, 
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o diâmetro e a orientação. Uma forte ligação na interface matriz-fibra (aderência) 

deve-se a transferência da tensão efetiva a partir da matriz para a fibra, por meio 

do qual a máxima resistência da fibra no compósito é alcançada. Além disso, 

fatores como condições de processamento e técnicas têm efeito considerável 

sobre as propriedades mecânicas dos cimentos reforçados com fibras (KARNANI, 

KRISHNAN, NARAYAN, 1997; GEORGE, SREEKALA, THOMAS, 2001). 

Estudos recentes têm trazido novas técnicas para o uso de argamassas 

especiais, com aditivos e cimentos especiais, com reforço de fibras vegetais 

(LIMA, 2009). Busca-se o uso de fibras vegetais curtas e longas para reforço das 

matrizes cimentícias, com alto desempenho e durabilidade. 

Nesses estudos, vários parâmetros foram avaliados, desde a quantidade de 

fibras até o comprimento das mesmas, em diferentes combinações de dosagem 

de argamassa de cimento.  

Nas pesquisas pioneiras sobre o tema, verificou-se, conforme Ni (1995), a 

influência das propriedades das fibras, no caso de fibras de polpa celulósica obtida 

a partir de serragem de madeira, reconhecendo que o comprimento das fibras e 

sua resistência são os principais fatores no desempenho dos compósitos. Mais 

recentemente, tais parâmetros vêm sendo questionados, uma vez que tais 

modelos tiveram base nos estudos para o uso de fibras de aço como reforço de 

matrizes de concreto. 

De acordo com Ni (1995), todavia, as falhas nas matrizes assim compostas 

decorrem da incorporação de defeitos, ou seja, a fibra e outros elementos 

comparecem, na verdade, como cargas que levam ao surgimento de vazios e, 

consequentemente, a solução de continuidade da matriz cimentícia. 

Ni cita um trabalho de Mai (1978) para apresentar uma expressão analítica 

para estimar a resistência de argamassas reforçadas com fibras vegetais 

alinhadas, como alternativa para estimar a resistência de compósitos produzidos 

com fibras vegetais. Deve ser assumido que as fibras vegetais não são 

quebradas, mas arrancadas da matriz de cimento. Dessa forma, a tensão na fibra 

seria dada por: 
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 )/(2 dlf    (Eq. 4.1) 

 

Onde “” é a tensão resistente de aderência entre a matriz e a fibra, e “l” e 

“d” são o comprimento e o diâmetro das fibras, respectivamente.  

Para levar em consideração a distribuição aleatória das fibras curtas, 

Romualdi e Mandel (1964), apud Ni (1995), sugeriram que a fração volumétrica 

efetiva das fibras é de 41% da fração nominal. Dessa forma sendo possível 

determinar a tensão resistente à tração do compósito reforçado com fibras, dada 

por: 

  )/(82,0 dlvv fmmt    (Eq. 4.2) 

 

Onde “ m ” é a resistência à tração de uma matriz de cimento não-

reforçada; e “
mv ” e “ fv ” são as frações em volume da matriz de cimento e das 

fibras, respectivamente. 

A Equação 4.2 foi uma das primeiras apresentadas para o cálculo da 

resistência de concretos reforçados com fibras de aço. Mas no caso de 

argamassas, a resistência depende muito mais da fibra do que da matriz. 

Swift e Smith (1979), apud Ni (1995), verificaram que a resistência à tração 

não aumentava significativamente pelo incremento de fibras de baixo módulo, para 

baixas deformações. O que era, todavia, possível no caso da flexão, tendo esses 

resultados sido comprovados teoricamente e empiricamente para compósitos 

produzidos com fibras de sisal. 

Estudos mais recentes, de fato, permitem concluir que a incorporação de 

fibras não representa necessariamente uma “panaceia” no tocante ao 

desempenho do material, podendo contribuir para diminuição ou aumento da 

resistência à tração na flexão para alguns esforços, dependendo dos parâmetros 

da mistura, (SILVA, 2012). No surgimento das primeiras fissuras de tração, 

contrariamente ao que se esperava, pode haver diminuição da resistência, em 

especial na flexão, onde adicionando-se um material com elevada resistência à 

tração (no caso da piaçava podendo chegar a 170 MPa(Lopes, 2011), espera-se 
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um reforço à tração do compósito. Mas que, de fato, essa adição de fibras às 

matrizes cimentícias pode mudar drasticamente o modo de ruptura do material, 

em especial, o comportamento pós-crítico, isto é, após o surgimento das primeiras 

fissuras por tração.  

Todos esses parâmetros materiais devem ser considerados, quais sejam: 

comprimento das fibras, diâmetro, quantidade, orientação, tipo de matriz 

cimentícia, características de tratamento das fibras, entre muitos outros.  

Zuraida et al (2011), por exemplo, avaliou a questão da quantidade e 

comprimento das fibras, e avaliou compósitos de argamassa de cimento 

reforçadas com fibras de coco, observando que o aumento do comprimento das 

fibras resultou no aumento da resistência à flexão dos compósitos, porém com 

uma tendência de convergência para fibras com 5 mm, conforme pode ser visto na 

Figura 4.6.  

 

 

Figura 4.6 – Resistência à flexão de argamassas com fibras de coco em função do comprimento 

de fibras, Fonte: ZURAIDA, 2011 

Fibras muito curtas, não obstante, (menores que 0,3 mm) tenderam a se 

comportar mais como fíleres, elementos de preenchimento, do que como reforço 

nas matrizes compósitas. Mas a quantidade maior de fibras foi suficiente para 

promover o aumento de resistência, apesar de modificar o “empacotamento” da 

matriz. Segundo Khedari et al, apud Zuraida (2011), fibras mais curtas são mais 
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difíceis de se alinhar e formar “pacotes” mais densos, do que fibras mais longas. 

Outro fator determinante, segundo os autores, para diminuição da resistência para 

as fibras mais curtas é que estas interferem mais diretamente no processo de 

hidratação do cimento, consequentemente o processo de mineralização das fibras 

contribui para sua deterioração e perda de flexibilidade e resistência. 

Um efeito oposto foi observado, todavia, em fibras com comprimento entre 

10 mm e 20 mm. A introdução de fibras mais longas na argamassa levou a perda 

de trabalhabilidade da argamassa e ao surgimento de vazios que, por sua vez, 

levaram a diminuição da densidade do compósito. Na flexão, todavia, compósitos 

reforçados com fibras foram mais resistentes que aqueles sem a adição de fibras. 

A presença de vazios ou perda de alinhamento, promovidos pela adição de 

fibras mais longas, pode também ser vista como defeitos na matriz, em especial 

para alguns tipos de solicitação. Isso leva a diminuição da resistência à 

compressão com o aumento do comprimento das fibras, conforme ilustrado na 

Figura 4.7. Maiores comprimentos de fibra também resultaram em maior absorção 

de água segundo (ZURAIDA, 2011). 

 

Figura 4.7 – Resistência à compressão de argamassas com fibras de coco em função do 
comprimento de fibras, Fonte: ZURAIDA, 2011 

Outra pesquisa com argamassas de cimento reforçadas com fibras de 

curauá foi conduzida por A. d’Almeida et al (2010). Os compósitos de cimento 

foram reforçados com 2%, 4% e 6% de fibras de curauá, com 25 mm e 50 mm de 

comprimento, conforme a Tabela 4.3. Sendo que parte do cimento foi substituída 
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por metacaulinita, de forma a diminuir a produção de hidróxido de cálcio no 

compósito, reduzindo-se assim o efeito de mineralização das fibras. Verifica-se 

pela Tabela 4.3, que o aumento da concentração de fibras não resultou 

necessariamente em aumento da resistência à flexão (FCS – first cracking 

bending stress), apresentada em unidade de tensão. O aumento do comprimento 

das fibras de 25 mm para 50 mm também não resultou em melhor desempenho 

nesse sentido. Por outro lado, a tensão pós-fissuração aumenta com a 

incorporação de fibras (PCS – post cracking bending stress), o que reforça a 

modificação da matriz, que passa a ter maior ductibilidade. 

 

Tabela 4.3 – Resumo dos resultados para ensaios de flexão em 4 pontos para misturas de 

argamassa de cimento reforçadas com fibras de curauá  

C
o

m
p

ó
si

to
s FCS ᵟ(FCS) PCS Resistência 

(MPa) (mm) (MPa) (kJ/m²) 

(CV%) (CV%) (CV%) 15 mm 

      (CV%) 

R2%_25 6.59 ± 0.48 0.67 ± 0.05 2.13 ± 0.12 1.05 ± 0.07 

  (7.28) (7.46) (5.51) (6.87) 

R4%_25 4.76 ± 0.51 0.55 ± 0.06 3.20 ± 0.76 1.43 ± 0.29 

  (10.70) (10.90) (23.75) (20.28) 

R6%_25 4.45 ± 0.46 0.60 ± 0.01 3.64 ± 0.57 1.59 ± 0.39 

  (10.34) (1.67) (15.66) (24.53) 

R2%_50 4.77 ± 0.41 0.51 ± 0.02 3.94 ± 0.46 1.58 ± 0.28 

  (8.66) (3.67) (11.61) (17.68) 

R4%_50 4.40 ± 0.38 0.54 ± 0.08 4.59 ± 0.58 2.13 ± 0.36 

  (8.63) (14.0) (12.6) (17.04) 
 
Fonte: (A. d’Almeida et al, 2010) 

 

 Entre os principais parâmetros para o aumento da resistência pós-crítica 

(após primeira fissura) de argamassas de cimento reforçadas com fibras curtas 

está a quantidade de fibras, mas isso não representa necessariamente melhorias 

em todas as características dos compósitos. A quantidade de fibras tem um limite 

esgotável de acréscimos de benefícios, bem como seu comprimento, como pode 

ser visto na Figura 4.8. 
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Figura 4.8 – Resistência à flexão de argamassas de cimento com fibras vegetais em função da 

quantidade de fibras, Fonte: (Yong Ni, 1995) 

 

 Nem todos os parâmetros influem no desempenho final dos compósitos 

assim produzidos. Na verdade, ainda não se compreendem totalmente os 

mecanismos pelos quais ocorrem tais mudanças de comportamento. Ainda há 

espaço, dessa forma, para novos estudos, que investiguem quais parâmetros 

efetivamente contribuem para a resistência de matérias cimentícios reforçados 

com fibras vegetais curtas. Além de quais dosagens devem ser consideradas 

ideais para tanto. 

 

4.3.1.1 Argamassas Leves Reforçadas com Fibras 

 

Se por um lado o uso de fibras vegetais em matrizes de cimento pode não 

representar uma vantagem no tocante a todos os aspectos de desempenho, por 

outro lado, existem algumas situações onde a combinação de características dos 

componentes dos compósitos pode ser explorada para esse fim. Um desses 

exemplos são as argamassas leves reforçadas com fibras. 
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A argamassa leve é classificada como um material leve e frágil. Para 

compensar este defeito, a fibra pode ser usada na mistura, (MAHOUTIAN, 

SHEKARCHI, ALI LIBRE, 2011). 

 De acordo com Silva, Sanchez e Alvim (2012), é possível recuperar parte 

da resistência à flexão do compósito de cimento leve, pela adição das fibras de 

piaçava, produzindo assim um material mais leve e com parte de sua capacidade 

restituída, Figura 4.9. Verificou-se neste estudo que as fibras de piaçava, com 10 

mm de comprimento, reduzem a resistência à flexão quando misturadas apenas a 

argamassa. Todavia, recuperam a mesma a resistência de matrizes leves, obtidas 

com a incorporação de EVA Este estudo se destaca pelo fato de ser possível usar 

fibras com comprimento dessa ordem para algumas aplicações. Sem a 

necessidade de um processo de corte das fibras, ou redução em polpa, o que se 

torna em geral mais custoso. 

 

 

Figura 4.9 – Resistência à tração na flexão, médias das resistências, Fonte: SILVA, SANCHEZ E 

ALVIM, 2012 

 
4.3.2 Determinação de Traços de Misturas de Argamassas 

 

Sejam as argamassas leves, ou concretos leves, sem ou com a adição de 

fibras, métodos tradicionais de dosagem não são aplicáveis, sendo dessa forma 

necessário a proposição de novos métodos. 
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Por exemplo, uma tradicional situação de traços padronizados, ou 

normatizados, é encontrada na produção das argamassas mistas de cimento e 

cal, que são amplamente utilizadas na construção civil, sejam em revestimentos 

ou como argamassas de assentamento de blocos de alvenaria.  Todavia, tais 

misturas são baseadas em receitas empíricas, escolhidas a partir do desempenho 

ajustado a cada aplicação.  

Verica-se, por outro lado, um grande atraso tecnológico na produção das 

argamassas quando comparadas ao concreto, cuja produção apresenta 

metodologias consagradas para a dosagem. 

De acordo com Dafico (2007), “a proporção entre cimento, cal, areia e água 

é o principal fator que influencia as propriedades da mistura das argamassas 

típicamente usadas na construção civil, seja nos estados fresco ou endurecido, e 

essas, por sua vez, irão determinar seu desempenho ao longo de sua utilização”. 

Por outro lado, ainda não existem modelos teóricos completos que 

determinem exatamente como a proporção entre componentes das argamassas 

tradicionais controlam suas propriedades.  

Pesquisas têm permitido avaliar a dosagem de matrizes cimentíceas, 

conforme Dafico (2007). Dafico estudou argamassas mistas de cimento e cal 

hidratada, com diferentes proporções em massa, dosadas com o objetivo de 

modificar a resistência à compressão e o módulo de elasticidade, com vistas em 

certa independência entre essas duas variáveis. Conforme essas pesquisas, 

Dafico e Prudêncio Jr. (2002), estudando o concreto de alto desempenho, 

buscaram obter um modelo matemático capaz de explicar as variações nas 

propriedades de um material contendo dois ou mais aglomerantes, no caso 

cimento e pozolanas. Os autores, então, estudaram as proporções em volume dos 

materiais da pasta com o objetivo de utilizar o modelo linear (equação do plano) 

para a relação entre as variáveis envolvidas. Segundo Dafico, “essa proposta 

partiu da observação de que a curva de Abrams se torna praticamente uma reta 

no intervalo de interesse de resistências à compressão, quando essa variável é 

tomada como função da relação entre volume de cimento e volume da pasta”. 
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Um entrave para o estudo da argamassas tradicionais e o desenvolvimento 

de metodologias de dosagem parametrizada é que a maioria dos estudos tenta 

apenas reproduzir as receitas tradicionais, perdendo-se muito da capacidade de 

avaliar como tais parâmetros se correlacionam. 

No concreto convencional, por exemplo, é estabelecido que a relação 

água/cimento esteja diretamente relacionada com a resistência à compressão, 

para um conjunto específico de componentes, sendo esta correlacionada com 

outras propriedades do material. 

Uma altenativa é o emprego de métodos de modelagem matemática para 

correlacionar os principais parâmetros envolvidos nas análises e estudos de 

dosagem de argamassa. 

É possível, por exemplo, por meio desses modelos, a produção de 

compósitos mais complexos, como os de cimento leve reforçados com fibras, 

tendo como parâmetros a relação água/cimento, percentual de incorporação do 

EVA, percentual de incorporação da fibra de piaçava e granulometria do EVA, 

entre outros parâmetros. E estabelecer relações entre tais parâmetros e as 

respostas esperadas para o material em termos mecânicos, como a resistência à 

compressão e o módulo de elasticidade, por exemplo.  

Para isso, torna-se necessária a proposição de modelos matemáticos que 

permitam avaliar a relação entre os diferentes parâmetros que influenciam na 

resistência desses compósitos. E no caso das argamassas leves reforçadas com 

fibras vegetais, é possível constatar na literatura que muitos parâmetros devem 

ser correlacionados, como a quantidade, diâmetro e comprimento das fibras, por 

exemplo, (RILEM, 2011). 

Incluindo os conhecimentos de modelagem matemática, a partir de 

abordagens baseadas em métodos estatísticos, é possível modelar o 

comportamento de sistemas materiais compostos por diferentes materiais, tendo 

em vista as difetentes respostas esperadas conforme a variação desses 

parâmetros materiais.  

Esses métodos são apresentados a seguir. 
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4.4 Análise Estatística 

 

4.4.1 Regressão Linear 

 

A análise de regressão consiste em um método de modelagem que avalia a 

relação entre uma variável dependente contínua Y e uma ou mais variáveis 

contínuas independentes X1, X2..., Xk (SUBRAMANIAN et al, 2007).  

O modelo das funções contínuas pode ser obtido por regressão linear 

simples, linear múltipla ou não-linear.  

Nas regressões lineares simples existe uma relação linear implícita entre 

duas variáveis, chamadas de variável dependente e independente (CHIU e 

TAVELLA, 2008), enquanto que nas regressões lineares múltiplas, ou não-

lineares, a variável dependente está relacionada com duas ou mais variáveis 

independentes (SUBRAMANIAN et al, 2007). 

Segundo Werkema (1996), a análise de regressão pode ser utilizada com 

vários objetivos, dentre os quais é possível destacar: descrição e estimação.  

De acordo com Ragsdale (2001), o objetivo da análise de regressão é 

identificar a função que descreve, da melhor forma, a relação entre as variáveis 

para que se possa prever que valor a variável dependente vai assumir quando 

forem atribuídos valores para as variáveis independentes. 

 

4.4.2 Regressão Linear Simples 

 

De modo geral, o objetivo do método dos mínimos quadrados no modelo de 

regressão linear é encontrar os valores de 0  e 1 , de forma que os dados 

experimentais sejam representados de acordo com a Eq. 4.3. 

 

  iii XY   10  (Eq. 4.3) 

Sendo,  

0 : o termo constante de ajuste (coeficiente linear); 
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1 : o coeficiente da variável independente (coeficiente angular); 

i : o desvio. 

Os quatro principais pressupostos da regressão segundo Levine et al. 

(2000) são: 

Normalidade – requer que os valores de Y sejam normalmente distribuídos 

para cada valor de X. Enquanto a distribuição dos valores de Yi, em torno de cada 

nível de X, não for extremamente diferente de uma distribuição normal, inferências 

sobre a linha de regressão e sobre os coeficientes de regressão não serão 

seriamente afetadas. 

Homocedasticidade – requer que as variações em torno da linha de 

regressão sejam constantes para todos os valores de X. Isto significa que Y varia 

na mesma proporção, quando X for um valor baixo e quando X for um valor 

elevado. 

Independência de erros – requer que o erro (diferença residual entre 

valores observados e previstos de Y) deva ser independente para cada valor de X. 

Linearidade – esse pressuposto estabelece que a relação entre variáveis 

deva ser linear. Duas variáveis poderiam perfeitamente ser relacionadas de uma 

maneira não-linear, e o coeficiente de correlação linear seria igual a 0, indicando 

não haver qualquer relação linear entre as variáveis. 

 

4.4.3 Regressão Linear Múltipla 

 

A regressão linear múltipla é uma técnica largamente empregada por todos 

aqueles que se dedicam à pesquisa, mas ela deve ser empregada apenas em 

circunstâncias bem definidas, para que o modelo matemático utilizado represente 

bem o fenômeno em estudo analisado, pois somente se conhecendo a verdadeira 

relação entre as variáveis dependentes, e as variáveis independentes, é possível 

fazer inferências estatísticas precisas com utilidades práticas para controlar e 

predizer as respostas para seu estudo (MAIA et al, 2000). 
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A regressão linear múltipla é a extensão da regressão linear simples. Existe 

uma única variável dependente e mais de uma variável independente. Segundo 

Snedecor e Cochran (1989), pode ser descrita pela Eq. 4.4:  

 

  nn XbXbXbXbbY  ...3322110

^

 (Eq. 4.4) 

 

Onde: 

 = Uma constante, e representa o valor de Y quando todos os valores de 

X são zero;  

 = Coeficiente de regressão para cada X, que estabelece a quantidade em 

que Y varia com cada mudança unitária de Xi, sendo calculado utilizando o 

método dos mínimos quadrados. 

De acordo com Braga (2010), é possível inferir que, assim como na 

regressão linear simples, a resposta da regressão deve ser contínua, ou seja, não 

se pode utilizar regressão linear para predizer uma variável ordinal. Além disso, as 

observações devem ser independentes e a amostragem randômica para que se 

possa utilizar a regressão para fazer inferência sobre a população de interesse. 

 

4.4.4 Análise de Variância (ANOVA) 

 
Uma análise de variância visa basicamente verificar se existe uma diferença 

significativa entre as médias das amostras, bem como se as variáveis 

independentes exercem influência na variável dependente. Dessa forma, permitem 

que vários grupos sejam comparados ao mesmo tempo. 

As variáveis independentes podem ser de origem qualitativa ou quantitativa, 

contudo a variável dependente deverá necessariamente possuir valores em uma 

escala contínua. O teste é paramétrico, ou seja, é baseado em parâmetros como 

“média” e “desvio padrão”. A variável de interesse deve ter distribuição normal e 

os grupos tem que ser independentes. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vari%C3%A2ncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Signific%C3%A2ncia_estat%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Signific%C3%A2ncia_estat%C3%ADstica
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4.4.5 Teste de Hipóteses e Significância 

 

A análise estatística tem como função estabelecer se os resultados obtidos 

têm significância estatística. Como na regressão linear múltipla existe mais de 

uma variável explicativa, as hipóteses nula (Eq. 4.5) e alternativa (Eq. 4.6) podem 

ser escritas da seguinte forma: 

 

   0...: 210  nH   (Eq. 4.5) 

Onde não existe relação linear entre a variável dependente e as variáveis 

explicativas. 

 0:1 H  (Eq. 4.6) 

Onde pelo menos um coeficiente de regressão não é igual à zero. 

 

4.4.6 Coeficiente de Correlação 

 

É possível estabelecer o nível da relação entre duas variáveis por meio do 

coeficiente de correlação, o qual denota-se por “r”. Este coeficiente mede em que 

grau e sentido (crescente/decrescente) verifica-se a relação linear entre duas 

grandezas. A correlação de Pearson “r” exige um compartilhamento de variância e 

que essa variação seja distribuída linearmente (FIGUEIREDO FILHO, SILVA 

JUNIOR, 2009). 

O coeficiente de correlação Pearson “r” varia de -1 a 1. O sinal indica 

direção positiva ou negativa do relacionamento e o valor sugere a força da relação 

entre as variáveis. Uma correlação perfeita (-1 ou 1) indica que o valor de uma 

variável pode ser determinado exatamente ao se saber o valor da outra. No outro 

oposto, uma correlação de valor zero indica que não há relação linear entre as 

variáveis (FIGUEIREDO FILHO, SILVA JUNIOR, 2009), não impedindo, todavia, 

outras formas de correlação não-linear. Sua grandeza indica quão próximos da 

reta estão os pontos individuais, caso fosse ajustada uma reta de regressão. 
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4.4.7 Coeficiente de Determinação 

 

O coeficiente de determinação, conhecido por R2, é o quadrado do 

coeficiente de correlação momento-produto de Pearson. Indica a proporção da 

variação da variável dependente Y, que é explicada em termos lineares pela 

variável independente X. O R2 exercerá esse papel de modo significativo no caso 

de relações lineares estimadas pelo método dos mínimos quadrados ordinários 

(BAESSO E SOUZA, 2010). 

O coeficiente de determinação é dado pela Eq. 4.7: 

 

 R² =  = 












n

i i

n

i i

YY

YY

1

1

)²(

)²ˆ(
 (Eq. 4.7) 

 

Onde: 

)ˆ( YYi 

 

é o desvio do i-ésimo valor observado de Y em relação à média de 

todos os valores de Y ; 

)( YYi 

 

é o desvio do i-ésimo valor previsto deY em relação à média Y dos 

seus valores. 

Desse modo, tem-se que: 

  

 0≤R2≤1, a proporção da variação de Y explicada pelo modelo é no 

máximo 1 e no mínimo 0; 

 se R2=1, significa que grande parte da variação de Y é explicada 

linearmente por X (modelo  adequado); 

 se R2=0, o modelo não é adequado aos dados;  

 1-R2 é a proporção de variação de Y não explicada pela variável X, 

resultante de fatores não incluídos no modelo.   
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O coeficiente de determinação pode ser utilizado como uma medida da 

qualidade do ajustamento ou como medida da qualidade de confiança depositada 

na equação de regressão como instrumento de precisão.  

Algumas observações são importantes serem ressaltadas:  

 

1. um modelo de regressão linear não dá respostas exatas; 

2. a previsão de uma variável com base em valores conhecidos deve 

ser cautelosa, sendo perigoso extrapolar valores fora do âmbito dos dados 

amostrais, onde a mesma relação não possa mais se verificar; 

3. a existência de correlação nada diz sobre a natureza da relação 

causal que porventura exista entre as variáveis; ao interpretar um coeficiente 

de correlação deve ter-se presente que um valor elevado de R não significa 

que X seja causa de Y ou Y seja causa de X, e a análise de regressão 

apenas indica qual relacionamento matemático pode existir, e se existir. 

 

O R2 é afetado pela adição de variáveis no modelo. De forma geral, o R2 

precisa ser ajustado, sendo corrigido para o número de variáveis que foram 

adicionadas na amostra, ou seja, elimina o efeito das variáveis que foram 

adicionadas. O coeficiente de correlação corrigido é conhecido como R2 ajustado.  

Se, após ajuste, o R2 for superior ao não corrigido, isto implica que a 

variável que foi acrescida melhora a explicação do modelo. Caso contrário, 

permite dizer que a variável adicionada não melhorou o modelo. O R2 ajustado 

permite trabalhar com um menor número de variáveis e que realmente explicam a 

relação. Quanto menor o valor de R2 e R2 ajustado, menos adequado está o 

modelo na previsão do comportamento estudado. 

 

4.4.8 Teste F 

 

Este teste verifica a possibilidade de igualdade entre as variâncias de duas 

populações independentes e normalmente distribuídas. Dado um intervalo de 

confiança, se o valor de F calculado (também chamado de Fcalc) estiver situado 
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entre os valores críticos de F, admite-se a hipótese nula H0. Caso contrário, será 

aceita a hipótese alternativa H1. 

O teste F também é utilizado para testar a significância estatística de R2, 

determinando o grau que a variabilidade da variável dependente pode ser 

explicada pelas variáveis independentes, e quanto pode ser atribuída ao efeito do 

erro aleatório ε.  

Para validar R2 por meio do teste F, ou seja, saber se o valor de R2 possui 

ou não significância estatística é preciso comparar o valor de Fcalc obtido no 

modelo com o valor F de referência. Este, em geral, se refere ao nível de 

confiança de 95%. 

Caso Fcalc>F, então R2 é significativo. Porém não é possível afirmar com 

segurança a significância do modelo somente com essa informação. Nesse caso, 

deve-se calcular as probabilidades (p-valor) associadas aos valores de F. O p-

valor fornece um meio seguro de comparação do nível de significância de modelos 

com diferentes números de objetos e variáveis. 

 

4.4.9 Análise Residual 

 

De acordo com Anderson et al. (2007), existem testes diagnósticos que 

permitem avaliar se as suposições sobre um modelo são apropriadas. Testes que 

ajudam nesta investigação incluem:  

 

 resíduos, para avaliar se a estrutura do erro é apropriada;   

 influências, que identificam observações que possuem excessiva influência 

sobre o modelo;  

 transformações “Box-Cox”, que examinam as funções de ligação mais 

apropriadas. 

Por meio da análise dos resíduos, é possível verificar se os erros têm 

distribuição aproximadamente normal, com variância constante, e se a adição de 

termos adicionais ao modelo é útil. 
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Para modelos lineares clássicos, é possível expressar a variável aleatória 

na forma da Eq. 4.10: 

 

 )(   yy  (Eq. 4.10) 

 

Onde “ y ” é a variável aleatória, “ ” é o valor ajustado e “ y ” é o resíduo 

linear (ESMERALDO, 2008). 

Para o diagnóstico residual, é possível utilizar os seguintes gráficos (ou 

curvas):  

 Q-Q Plots e Histogramas, para verificar suposições sobre a distribuição de 

probabilidade do erro; 

 diagrama de dispersão dos resíduos contra os valores ajustados, para 

verificar não-linearidade e não-constância de variância;  

 diagrama de dispersão dos resíduos contra o tempo ou ordem de coleta, 

para verificar se existe correlação entre os erros;  

 diagrama de dispersão ou diagrama de séries temporais das distâncias de 

Cook contra a ordem de coleta, para verificar a presença de pontos de 

influência (ESMERALDO, 2008). 

 

4.4.10 Distribuição “t” de Student 

 

O químico inglês William Sealey Gosset (1876-1937), sob o pseudônimo de 

Student (estudante em inglês), desenvolveu em 1908, a distribuição “t.” A 

preocupação de Gosset era a inexistência de metodologias apropriadas para 

amostras pequenas. Essa distribuição foi incorporada definitivamente à 

metodologia estatística em 1925 por R.A. Fisher, que introduziu a noção de graus 

de liberdade, que não havia sido considerada por Gosset. O nome distribuição “t” 

de Student foi introduzido por Fisher (ESMERALDO, 2008). 

A distribuição “t” é uma distribuição contínua que ocupa um importante 

papel na inferência estatística. Faz parte de um conjunto de distribuições 

http://www.galileu.esalq.usp.br/vg.php?cod=682
http://www.galileu.esalq.usp.br/vg.php?cod=682
http://www.galileu.esalq.usp.br/vg.php?cod=262
http://www.galileu.esalq.usp.br/vg.php?cod=1229
http://www.galileu.esalq.usp.br/vg.php?cod=1229
http://www.galileu.esalq.usp.br/vg.php?cod=934
http://www.galileu.esalq.usp.br/vg.php?cod=490
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relacionadas com a distribuição normal, sobre as quais se desenvolve a estatística 

clássica. A distribuição “t” possibilita inferências (intervalos de confiança e testes 

de hipótese) sobre um parâmetro “θ” estimado por meio de uma combinação linear 

de variáveis normais independentes. 

Na maioria das vezes utiliza-se a distribuição “t” de Student, para testar a 

significância do coeficiente de correlação linear, sendo que a estatística de teste t 

é calculada conforme Eq. 4.11: 

 

2

21







n

r

r
tt  (Eq. 4.11)  

Onde:  

r = coeficiente de correlação amostral; 

n = número de variáveis da amostra.   

 

O valor t (student) pode ser interpretado como o número de desvios 

padrões que o estimador b dista do ponto zero. Quanto maior for essa distância, 

menor será a chance de =0. 

 

4.5 Modelagem Matemática em Materiais Cimentícios Utilizando 

Regressão Múltipla 

 

A modelagem matemática envolvendo o material concreto foi pouco 

explorada. Contudo, Cabral (2007) a utilizou para gerar modelos, por meio de 

regressão múltipla, que estimassem a resistência à compressão, o módulo de 

deformação e a retração por secagem de concretos produzidos com agregados 

reciclados de resíduos de construções e demolições (RCD). Para cada modelo 

foram levadas em consideração sete variáveis independentes, definidas por: 

agregado miúdo (rvm) e graúdo reciclado (rvg) de cerâmica vermelha; agregado 

miúdo (ram) e graúdo (rag) reciclado de argamassa; o agregado miúdo (rcm) e 

graúdo (rcg) reciclado de concreto; e a relação água/cimento, conforme as Eq. 

4.12, 4.13 e 4.14: 

http://www.galileu.esalq.usp.br/vg.php?cod=971
http://www.galileu.esalq.usp.br/vg.php?cod=1052
http://www.galileu.esalq.usp.br/vg.php?cod=1052
http://www.galileu.esalq.usp.br/vg.php?cod=493
http://www.galileu.esalq.usp.br/vg.php?cod=577
http://www.galileu.esalq.usp.br/vg.php?cod=577
http://www.galileu.esalq.usp.br/vg.php?cod=522
http://www.galileu.esalq.usp.br/vg.php?cod=389
http://www.galileu.esalq.usp.br/vg.php?cod=106
http://www.galileu.esalq.usp.br/vg.php?cod=1707
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 (Eq. 4.12) 

   rvmrvgrcmrcgramrag
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cE *113,0*440,0*110,0*231,0*158,0*352,01*
5,0

/

69,21
















(Eq. 4.13) 

   ramrvmrcmragrvgrcgca *567,0*412,0*687,01**351,0*432,0*232,01*5,0/*796224  






  (Eq. 4.14) 

  

Ao utilizar os modelos propostos, foi possível simular o uso dos agregados 

reciclados de RCD de algumas cidades brasileiras na fabricação de concretos, 

sendo que, de uma maneira geral, percebeu-se uma grande viabilidade no uso 

dos mesmos, uma vez que os concretos simulados ainda atingiram consideráveis 

resistências à compressão e módulos de elasticidade, principalmente quando se 

utilizou o agregado miúdo. 

O autor observou que, para todas as propriedades analisadas, os concretos 

com mesma relação água/cimento (a/c), e mesmo tipo e teor de substituição do 

agregado, apresentaram comportamento bastante similar, mesmo com a alta 

variabilidade de composição do RCD.  

Ao se validar os modelos propostos para a fc e para o Ec, utilizando dados 

provenientes de outros autores, observou-se que tais modelos descrevem muito 

bem o comportamento das propriedades, embora não tenham produzido valores 

semelhantes aos publicados originalmente.  
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5 MATERIAIS E MÉTODOS                    

 

Este trabalho é dividido metodologicamente em duas investigações, a 

investigação experimental física e a investigação experimental numérica.  

A investigação experimental física é essencialmente composta por ensaios 

de compressão e de tração na flexão. Com isso, é possível determinar a 

resistência à compressão e à tração na flexão do material compósito avaliado.  

Por sua vez, a investigação experimental numérica é composta pela 

elaboração de modelos matemáticos para análise paramétrica das diferentes 

variáveis que influem na resistência e elasticidade do material. Para isso, podem 

ser empregadas técnicas estatísticas e modelos com múltiplas variáveis, 

sintetizados em ambiente computacional, por meio de um programa que determina 

a dosagem experimental do material compósito, tendo, por fim, os resultados da 

experimentação física como referência. 

 

5.1 Investigação Experimental Física 

 

Nas investigações, foram arbitrados alguns parâmetros e materiais de 

estudo, com vistas a avaliar quais dos parâmetros e materiais (ou relação entre 

materiais) de estudo são mais relevantes para o desempenho do compósito. 

Também foram usados para arbitrar esse estudo inicial os valores referenciados 

na literatura, o que acabou por definir o planejamento experimental apresentado a 

seguir. 

 

5.1.1 Planejamento Experimental 

 

O planejamento experimental adotado neste estudo teve como base a 

experimentação inicial exploratória, com objetivo principal a seleção do melhor 

modelo entre uma série de modelos plausíveis e a estimação eficiente de 

parâmetros do modelo selecionado, Figura 5.1. 
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Figura 5.1 - Estratégia inicial para o planejamento 

 

Primeiramente, foram determinadas as principais variáveis que influenciam 

diretamente no comportamento mecânico, com base nas pesquisas referenciadas 

na literatura, e outras pesquisas abrigadas no LEMER – Laboratório de Ensaios 

Mecânicos e Resistência dos Materiais da UESC. 

Com base em tais pesquisas, verifica-se que os parâmetros mais relevantes 

a serem considerados inicialmente na análise da resistência da matriz de 

argamassa leve reforçada com fibras são: 

 

 relação água/cimento (a/c); 

 quantidade de EVA (em percentagem do volume); 

 quantidade de fibra de piaçava (em percentagem do volume); 

 granulometria do EVA (em relação ao “mesh” das peneiras, ou seja a 

abertura das peneiras). 

Nos testes realizados inicialmente, para determinação dos níveis das 

variáveis, foi levado em consideração a trabalhabilidade da argamassa (medida 

qualitativamente por observação, durante a preparação da mistura, da capacidade 

da betoneira e também da capacidade de preencher as fôrmas sem deixar vazios), 
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bem como a interferência dos materiais nas propriedades mecânicas. Os níveis 

determinados podem ser vistos na Tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1 – Fatores e níveis utilizados para geração dos modelos matemáticos 

Variáveis Níveis 

Relação A/C 0,5 0,65 0,8 

% EVA 4% 6% 8% 

% Fibra de Piaçava 1% 3% 5% 

Granulometria do EVA 8 Mesh 16 Mesh 30 Mesh 

 

A variação do comprimento da fibra não foi inicialmente considerada como 

parâmetro relevante, muito embora deva ser considerado como tal para alguns 

casos de fibras vegetais. Isso foi definido pela dificuldade em misturar e  

preencher as fôrmas com fibras muito longas de piaçava. No caso da fibra de 

piaçava, buscou-se manter o comprimento em 20 mm, em vista dos estudos já 

realizados (SILVA, 2012) e da natureza da própria fibra de piaçava, dura e difícil 

de cortar. Além disso, existem poucos estudos que indiquem, para o caso da 

piaçava, a relevância do comprimento das fibras para o desempenho do material. 

Todavia, acredita-se que tal correção possa ser incorporada facilmente ao modelo 

a partir de estudos mais aprofundados. 

O planejamento fatorial completo foi feito de modo a obter uma combinação 

de todas as variáveis em todos os níveis de estudo envolvidos. Neste 

experimento, tem-se 4 variáveis em 3 níveis, o que leva a um número de 

experimentos igual a 3⁴, representando 81 traços, como pode ser visto na Figura 

5.2. 
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Figura 5.2 - Esquema dos níveis das variáveis envolvidas 

 

 Não foram considerados os valores de referência, para diminuir a 

quantidade de experimentos, isto é, foram produzidos corpos-de-prova apenas 

para as situações onde todos os materiais são misturados. Os modelos, portanto, 

não consideram os casos com 0% de fibra, 0% de EVA e a argamassa de cimento 

pura. 

 

5.1.2 Campo de Estudo 

 

O procedimento experimental foi realizado na Universidade Estadual de 

Santa Cruz, sob abrigo do Laboratório de Ensaios Mecânicos e Resistência dos 

Materiais (LEMER).  

 

5.1.3 Materiais 

 

Os compósitos de cimento leve reforçados com fibras vegetais foram 

produzidos com base nos seguintes materiais: 
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a) Cimento Portland tipo CP V – Ari; 

b) Metacaulinita; 

c) Cinza Volante; 

d) Areia Natural; 

e) EVA; 

f) Fibras de Piaçava; 

g) Água. 

 

5.1.3.1 Cimento Portland tipo CP V – Ari 

 

O Cimento Portland tipo CP V - Ari utilizado tem como características 

principais a resistência à compressão de 26 MPa a um dia de idade e de 53 MPa 

aos 28 dias, que superam em muito os valores normativos de 14 MPa, 24 MPa e 

34 MPa para 1, 3 e 7 dias, respectivamente. Assim, ao reagir com a água, o CP V 

ARI adquire elevadas resistências iniciais, com maior velocidade. 

 

5.1.3.2 Metacaulinita 

 

Pelo fato do hidróxido de cálcio entrar nas fibras mineralizando-as, a 

tenacidade da argamassa reforçada com as fibras acaba diminuindo. Com isso 

torna-se necessária a incorporação de metacaulinita em substituição parcial do 

cimento Portland de até 15%. Esta substituição acaba criando componentes mais 

hidratados por causa da reação pozolânica. A partir disto, vários benefícios foram 

observados como aumento da resistência à compressão, redução do pH e 

redução da permeabilidade da argamassa (LIMA, 2004).  

Estudos têm indicado, no entanto, que, para o consumo total do hidróxido 

de cálcio, a utilização de 15% de metacaulinita é considerada pouca, sendo 

necessárias quantidades mais elevadas de metacaulinita de alta reatividade 

(LIMA, 2004; ORIOL; PERA, 2000; WILD; KHATIB, 1997). 

A Metacaulinita empregada para produção dos compósitos possui as 

características observadas na Tabela 5.2.  
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Tabela 5.2 - Propriedades Físicas da Metacaulinita e da Cinza Volante 

Propriedades Químicas e Físicas Metacaulinita Cinza Volante 

SiO2 (%) 51,20 0,6 

Al2O3 (%) 35,30 63,4 

Fe2O3 (%) 4,00 5,2 

CaO (%) 2,62 4,8 

K2O (%) 0,97 2 

TiO2 (%) 0,41  - 

MgO (%) 0,40 2,6 

P2O5 (%) 0,20  - 

MnO (%) 0,16  - 

SO3 (%) 0,09 0,1 

Área superficial (m2/Kg) 22,60 420 

Densidade (g/cm3) 2,72 2,33 
Fonte: Manual do fabricante 

 

5.1.3.3 Cinza Volante 

 

A cinza volante foi incorporada substituindo 20% da massa do cimento 

Portland. As características da cinza volante empregada também podem ser vistas 

na Tabela 5.2 

 

5.1.3.4 Areia Natural 

 

Como um dos agregados miúdos, foi utilizada areia natural usada em obras 

de construção civil da região. A areia foi armazenada em sacos plásticos com 

capacidade de 50 litros. A curva granulométrica foi obtida tendo como referências 

as recomendações da norma NBR 7217, e seu aspecto consolidado na Figura 5.3. 
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Figura 5.3 - Curva Granulométrica da Areia retida na peneira (abertura da malha em mm) 

 

Na curva granulométrica, o eixo vertical representa a porcentagem retida 

acumulada em cada peneira e o eixo horizontal representa as aberturas das 

malhas das peneiras em milímetros.  

Verifica-se pela curva apresentada na Figura 5.3 que quase a totalidade da 

areia, aproximadamente 95%, apresenta grãos menores que 0,6 mm. 

A areia armazenada proveniente da empresa cedente possuía umidade 

elevada, assim foi feito um processo de secagem prévia. A areia foi seca em 

estufa TECNAL (Modelo TE-393/2), a uma temperatura de 110 °C por um tempo 

de aproximadamente 5 horas. 

 

5.1.3.5 EVA 

 

O agregado leve de EVA foi obtido a partir de resíduos locais de uma 

indústria de materiais esportivos (calçados e equipamentos esportivos), na forma 

de placas. A indústria utiliza placas de EVA expandidas retangulares, com 

aproximadamente 1 m², para recortar as solas, entressolas e palmilhas dos 

calçados e também as partes de outros materiais esportivos, como bolas, por 

exemplo, conforme a Figura 5.4. 
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Figura 5.4 – Retalho de EVA 

 

Os retalhos de EVA foram cortados em partes menores e moídos através 

de dois moinhos de facas. O primeiro moinho realizava a moagem para uma 

granulometria de 8 mesh (>2,16 mm) e 16 mesh (<2,16 mm e >1,18 mm). Após 

esta primeira moagem, o EVA era moído uma segunda vez, onde os grãos 

ficavam em diferentes granulometrias, variando entre 20 mesh (<1,18 mm e >0,85 

mm) e 70 mesh (<0,30mm e >0,18mm). 

Nas Figura 5.5 (a) e (b), podem ser vistos os grãos de EVA após o 

processo de moagem.  

 

 

Figura 5.5 - Grãos de EVA moído para 8 Mesh (a) 30 Mesh (b)  

(a) 

(b) 
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Nas Figura 5.6 (a) e (b) podem ser vistos os moinhos utilizados para a 

moagem do EVA.  

 

 

Figura 5.6 – Moinho de facas 20 a 70 Mesh (a), 8 e 16 Mesh (b) 

 
Já nas Figura 5.7 (a) e (b) podem ser vistas as peneiras empregadas para 

seleção granulométrica. 

 

 

Figura 5.7 - Peneira 8 mesh (a), Peneira 16 mesh (b) 

(a
) 

(b) 

(a
) 

(b) 
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O produto da moagem do EVA foi peneirado em um agitador de peneiras, 

que possuía 8 peneiras com aberturas de 150 µm a 2,36 mm, Figura 5.8.  

 

 

Figura 5.8 - Agitador de peneiras 

A partir da separação granulométrica do EVA foi possível realizar um 

estudo granulométrico das porcentagens de EVA retido em cada peneira, de 

acordo com a Figura 5.9. 

 

 

Figura 5.9 - Estudo Granulométrico do EVA, Fonte: SILVA, 2012 

 

grãos selecionados 
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No experimento, foram utilizados grãos de EVA nº 8 mesh, 16 mesh e 30 

mesh, ou seja, grãos menores que 2,36 mm e maiores que 0,650 mm.  

Neste caso, comparando-se com a granulometria da areia, verifica-se que 

95% da areia possui tamanho de grãos menores que 0,6 mm e, portanto, menores 

em grande parte aos grãos de EVA escolhidos. 

 

5.1.3.6 Fibras de Piaçava 

 

Neste trabalho, foram utilizadas fibras da piaçava como elemento de reforço 

a argamassa leve. As fibras foram cortadas, em partes menores, cada parte 

medindo 2 cm, conforme pode ser visto na Figura 5.10. 

 

 

(a) Fibras in natura (b) Fibras cortadas 

Figura 5.10 - Fibras de piaçava in natura (a), fibras de piaçava cortadas (b) 

 
5.1.3.7 Água 

 

Utilizou-se água da rede pública de abastecimento para amassamento da 

argamassa. 

 

5.1.4 Produção dos Corpos-de-prova 

 

Os corpos-de-prova produzidos possuem traço fixo de 2:1 (material 

cimentício:areia), ou seja, 2 vezes mais material cimentício (aglomerante) do que 

areia, e como o material cimentício (aglomerante) é composto por 50% de 
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cimento, 30% de metacaulinita e 20% de cinza volante, a relação cimento/areia 

ficou em 1:1.  

O planejamento da quantidade de materiais para produção dos corpos-de-

prova foi feito por meio da relação entre a densidade do material e o volume da 

fôrma do corpo-de-prova. O cálculo foi realizado conforme mostrado na Eq. 5.1: 

     

 ag

agQ

f

fQ

e

eQ

ar

arQ

cv

cvQ

m

mQ

c

cQ

tV
tC




  (Eq. 5.1) 

Onde: 

Ct = consumo total de materiais (em gramas); 

Vt = volume total de argamassa a ser produzida (em cm³);  

Qc = quantidade de cimento (em %); 

Qm = quantidade de metacaulinita (em %); 

Qcv = quantidade da cinza volante (em %); 

Qar = quantidade de areia (em %); 

Qe = quantidade de EVA (em %); 

Qf = quantidade de fibra (em %); 

Qag = quantidade de água; 

c = massa específica do cimento (em g/cm³);  

m = massa específica da metacaulinita (em g/cm³);  

v = massa específica da cinza volante (em g/cm³);  

ar = massa específica da areia (em g/cm³);  

e = massa específica do EVA (em g/cm³);  

f = massa específica da fibra (em g/cm³);  

ag = massa específica da água (em g/cm³);  

 

Para a realização do cálculo do consumo de materiais é necessário utilizar 

a massa específica de cada material, conforme Tabela 5.3. 

 

 



 

50 
 

 

Tabela 5.3 - Massa específica dos materiais 

Material Massa Específica (g/cm³) 

Cimento CP V Ari 3,04 

Metacaulinita 2,72 

Cinza Volante 2,33 

Areia 2,63 

EVA 0,24 

Fibra 1,12 

Água 1 

 

A massa específica do cimento, como também da metacaulinita e da cinza 

volante, foi obtida junto ao fabricante. A massa específica da areia foi calculada 

utilizando o frasco de Chapman. A massa específica do EVA foi obtida em 

(SANTIAGO, 2008). Já a da fibra de piaçava foi obtida em (AGRELA, 2009).  

 Visto que o EVA absorve 44% da água, segundo Santiago (2008), se fez 

necessário adicionar mais água a mistura. Este cálculo adicional é feito baseando-

se no volume de EVA da mistura. Por exemplo, caso a quantidade de EVA a ser 

incorporada seja 100 g, se faz necessário adicionar 44 g de água. 

Devido à parametrização do cálculo das misturas, foi criada uma 

funcionalidade, no software criado para a simulação computacional, que realiza 

esse cálculo automaticamente, conforme explicitado no item 5.2.2.1 desta 

dissertação. 

De posse dos traços a serem produzidos, e das quantidades de consumo 

dos materiais, iniciou-se o processo de produção dos corpos-de-prova. O 

procedimento se deu da seguinte forma: 

 

 o cimento, a metacaulinita e a cinza volante foram colocados na 

betoneira (Figura 5.11); 

 esperou-se cerca de 1 minuto até que fossem bem misturadas;  

 em seguida, foi adicionado 1/3 da água e esperou-se mais 1 minuto;  

 as fibras de piaçava, o EVA e o restante da água foram colocados em 

sequência; 

 e, por fim, esperou-se mais 3 minutos para conclusão da mistura. 
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Figura 5.11 - Betoneira utilizada para mistura da argamassa 

 
As misturas foram colocadas em fôrmas com 4,0 cm de largura e altura, e 

16 cm de comprimento, para a produção dos corpos-de-prova prismáticos. Os 

corpos-de-prova cilíndricos foram produzidos em fôrmas com 5,0 cm de diâmetro 

e 10,0 cm de altura.  As fôrmas utilizadas podem ser vistas na Figura 5.12.  

 

 

Figura 5.12 - Fôrmas utilizadas para produção dos corpos-de-prova 

 
Para uma melhor distribuição e assentamento da argamassa na fôrma, foi 

utilizado um procedimento de vibração do material, realizado em um “shaker” 

GOTECH GT7002 (Figura 5.13), durante o tempo de 1 minuto e frequência de 45 

Hz.  
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Figura 5.13 - Máquina GOTECH GT7002 

 
Após 24 horas, foi feito a desforma dos corpos-de-prova. Após serem 

identificados, foram postos para curar por 28 dias, permanecendo 7 dias em 

tanque úmido, seguindo a norma NBR 9479, Figura 5.14.  

 

 

Figura 5.14 - Cura dos corpos-de-prova em ambiente úmidos por 7 dias 

E, em seguida, retirados do tanque e expostos em temperatura ambiente 

por mais 21 dias, Figura 5.15.   
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Figura 5.15 - Corpos-de-prova retirados da fôrma após 24 horas 

 
Foram produzidos 243 corpos-de-prova prismáticos e 243 corpos-de-prova 

cilíndricos. Esta quantidade deve-se ao fato de que cada ensaio mecânico 

(compressão e tração na flexão) possuir 3 amostras de cada tipo. Como são 81 

traços diferentes, se fez necessária a produção desta quantidade de corpos-de-

prova. 

 

5.1.5 Ensaios de Resistência à Compressão e Tração na Flexão  

 

5.1.5.1 Ensaios de Resistência à Compressão 

 

Para a determinação da resistência à compressão das argamassas 

produzidas, utilizou-se a prensa hidráulica modelo Emic 100 (Figura 5.16). Os 

corpos-de-prova tiveram seus planos de aplicação da carga regularizados por 

meio do uso de discos de neoprene e prato de contenção de aço para disco de 

neoprene. 
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Figura 5.16 - Prensa hidráulica 

 
Todos os corpos-de-prova foram ensaiados até a ruptura (Figura 5.17), 

respeitando as idades de produção de 28 dias, seguindo a norma para ensaio de 

compressão de corpos-de-prova cilíndricos (NBR 5739, Jul-1994).  

 

 

Figura 5.17 - Ensaio de Compressão 
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5.1.5.2 Ensaios de Resistência à Tração na Flexão 

 

Para a determinação da resistência à tração na flexão das argamassas 

produzidas, utilizou-se a Máquina Universal de Ensaios GOTECH – AI 7000 K, 

ilustrada na Figura 5.18. 

 

 

Figura 5.18 - Máquina universal de ensaios GOTECH AI 7000 K 

 
 Todos os ensaios realizados foram de tração na flexão em três pontos, 

com aplicação de força centrada, conforme pode ser visto na Figura 5.19. Utilizou-

se também o software U60 Gotech Testing Machines Inc., no qual foram definidos 

os parâmetros dos ensaios e a velocidade de aplicação da carga, que foi de 2 

mm/min. 

 

 

Figura 5.19 - Ilustração do Ensaio de Tração a três pontos  

Lef 
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5.1.6 Cálculo da Resistência à Compressão 

 

Para cada traço, o ensaio foi realizado em 3 amostras diferentes, e os 

dados obtidos (Força Máxima) foram colocados em planilhas para realização do 

cálculo da tensão máxima (Tabela B1, Apêndice B). Após obtenção das tensões 

máximas, a média foi calculada. 

Para o cálculo da tensão máxima de compressão é considerada a força 

máxima alcançada nos ensaios, e registrado na máquina, e a área da seção 

transversal dos corpos-de-prova cilíndricos. A tensão é dada pela Eq. 5.2: 

 

 
A

F
f cc

max , sendo que
4

².d
A


  (Eq. 5.2) 

 

 Onde: 

 

ccf = tensão ou resistência à compressão; 

maxF  = força máxima; 

A  = área da seção transversal; 

d  = diâmetro. 

 

5.1.7 Cálculo da Resistência à Tração na Flexão 

 

Todos os corpos-de-prova foram ensaiados até a ruptura, conforme as 

idades de produção de 28 dias, seguindo a norma para ensaio de tração na flexão 

de corpos-de-prova prismáticos (NBR nº 12142, Dez-1994).  

O ensaio foi realizado em 3 amostras, e os dados obtidos foram colocados 

em planilhas, para realização do cálculo da tensão resistente. Após obtenção das 

tensões máximas, a média para cada grupo foi calculada (Apêndice B). 

Para o cálculo da tensão máxima ( ctf ) é considerada o momento máximo (

máxM ) e o módulo resistente (W ) de uma viga biapoiada com carga centrada, 

conforme o ensaio de tração na flexão em 3 pontos.  
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O momento máximo é calculado por meio da Eq. 5.3: 

 
4

ef
máx

LF
M


  (Eq. 5.3) 

Onde: 

F  = força máxima, em Newtons (N); 

efL = comprimento entre os apoios. 

 

O módulo resistente é calculado por meio da Eq. 5.4: 

  
6

2b
W   (Eq. 5.4) 

Onde: 

b = base da seção transversal do corpo-de-prova. 

 

Deste modo, a tensão máxima é obtida por meio da Eq. 5.5: 

 

W

M
f máx
ct 

  

Substituindo (5.3) e (5.4) obtém-se: 
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  (Eq. 5.5) 

 
5.1.8 Cálculo do Módulo de Elasticidade 

 

A rigidez dos corpos-de-prova foi calculada considerando a equivalência da 

rigidez teórica com a aquela obtida experimentalmente, Eq. 5.6. 
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if

if

dd

FF
k




exp  (Eq. 5.6) 

 

Foi considerada, neste caso, a relação entre força e deslocamento obtida 

experimentalmente na região inicial do carregamento, aproximadamente entre 5% 

e 10% da resistência alcançada, Figura 5.20. 

 

Figura 5.20 - Determinação da rigidez experimental 

 

Para o cálculo do Módulo de Elasticidade ( ) é considerada a flecha 

(deslocamento no ponto central da viga e local de aplicação da força) de uma viga 

biapoiada com carga centrada, conforme o arranjo experimental, de tração na 

flexão em 3 pontos. 

 

O cálculo da flecha é obtido por meio da Eq. 5.7: 

 
IE

LF
y
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48

³
 (Eq. 5.7) 

 

 

 

Onde o momento de inércia da seção transversal é dado pela Eq. 5.8: 

F 
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I   (Eq. 5.8) 

 

Por outro lado, tem-se que a rigidez teórica é obtida pela Eq. 5.9: 
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   (Eq. 5.9) 

A rigidez teórica, portanto, é obtida da inclinação do diagrama força em 

função do deslocamento experimental, fazendo: 

 expkkt   (Eq. 5.10) 

e   
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  (Eq. 5.11) 

Isolando o módulo de elasticidade da Eq. 5.11, encontra-se: 

 
I

Lk
E

ef






48

³exp
 (Eq. 5.12) 

Por meio da Eq. 5.12, no software Mathcad, é possível obter os valores dos 

módulos de elasticidade, consolidados na Tabela B1 do Apêndice B. 

 

 

5.2 Investigação Experimental Numérica 

 

5.2.1 Modelagem Matemática 

 

Na modelagem matemática adotou-se a metodologia estatística 

denominada Regressão Linear Múltipla. Foram propostos modelos que permitem 

simular cada propriedade mecânica estudada.  
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Para as análises estatísticas, e os cálculos dos efeitos principais e de 

interação entre as variáveis dependentes e independentes, foi utilizado o software 

estatístico R®, juntamente com o editor Tinn-R® (FARIA, 2011). Para ajustar estes 

modelos foram empregadas técnicas estatísticas como: Análise de Variância, 

Fator de Correlação, Fator de Determinação R2 e R2 Ajustado, Teste F, Análise de 

Resíduos e Teste t.  

 

5.2.1.1 Leitura dos Dados no Tinn R® 

 

Para importar os dados da experimentação física para o software R®, foi 

utilizado o comando: 

 

 

 

O comando permite ler um arquivo de dados, que neste caso se chama 

Dados.txt, em formato de tabela, e o transforma em um data frame, que neste 

caso passa a ser chamado de dados.  O campo header=T, indica que o arquivo 

possui cabeçalho, onde cada palavra deste cabeçalho será transformada em 

variável, e cada variável será separada da outra pelo comando de tabulação “\t”, o 

exemplo pode ser visto na Figura 5.21. 

 

Figura 5.21 - Exemplo de dados importados para o R® 

 

5.2.1.2 Fator de Correlação 

 

Para calcular no R® o Fator de Correlação entre as variáveis utiliza-se o 

seguinte comando: 
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Onde cor é a função que calculará o fator de correlação das variáveis 

pertencentes à matriz de dados ou data frame, neste caso, denominado dados. 

 

5.2.1.3 Regressão Linear Múltipla 

 

O ajuste dos modelos lineares é feito por meio da seguinte linha de código. 

 

 

 

Onde um modelo é passado como parâmetro para a função lm, juntamente 

com um data frame. O modelo é constituído de uma variável de resposta e de 

duas ou mais variáveis independentes. A variável de resposta precede o símbolo 

“~”, enquanto as outras variáveis são inseridas juntamente com os símbolos “+” e 

“*”. O símbolo “+” indica que a variável está sendo apenas inserida ao modelo, 

enquanto que o símbolo “*” indica que além da variável estar sendo inserida, a 

interação com a variável posterior também deverá ser levada em consideração. 

No comando apresentado, “modelo” estará recebendo um objeto da classe 

lm contendo todas as informações relevantes do modelo, como Coeficientes, 

Resíduos, Fator de Determinação R², R² Ajustado, Teste F e Teste t. 

 

5.2.1.4 Análise de Variância 

 

A ANOVA, como é conhecida a Análise de Variância, é obtida por meio do 

comando: 

 

 

O comando anova extrai as informações pertinentes à Análise de Variância 

como, por exemplo, Graus de Liberdade, Soma dos Quadrados e Média dos 

Quadrados. 
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5.2.1.5 R, R², Teste F, P-value 

 

O objeto “modelo” possui todas as informações referentes à regressão 

linear, contudo, para exibi-las, é necessário fazer uso do comando summary, dado 

por: 

 

 

 

O resumo é apresentado mostrando os dados essenciais para validação do 

modelo proposto, como Fator de Determinação R2 e R2 Ajustado, Erro Padrão, 

Teste F e p-value. 

 

5.2.1.6 Coeficientes 

 

O comando coefficientes extrai os coeficientes do modelo, dado por: 

 

 

 

Estas informações são inseridas na implementação computacional 

desenvolvida nesta pesquisa. 

 

5.2.1.7 Resíduos 

 

O comando residuals calcula o resíduo de todos os dados do data frame, 

e é dado por:  

 

 

 

Por exemplo, uma determinada variação das variáveis independentes é 

utilizada no modelo para calcular a variável dependente. Este resultado é 
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subtraído do valor encontrado na experimentação física, diferença esta chamada 

de resíduo, conforme exemplificado na Tabela 5.4. 

 

Tabela 5.4 - Análise dos resíduos 

Resistência à Compressão 

Nº Traço Resultado Experimental Resultado do Modelo Resíduo 

2 9.626 MPa 9.592 MPa 0,35 % 

 

O comando plot é responsável por exibir um gráfico. Neste caso, está 

sendo usado para exibir um gráfico dos resíduos da amostra experimental, 

conforme a seguinte sequencia de comandos: 

 

 

 

A variável ylab indica o eixo do valor dos resíduos, a variável xlab indica o 

eixo x que será o eixo do número do traço e a variável ylim indica os limites do 

eixo y que neste caso irá variar de -4 a 4, como pode ser visualizado no exemplo 

apresentado na Figura 5.22. 

 

Figura 5.22 – Exemplo de gráficos de resíduos em relação ao número de amostras 
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5.2.2 Implementação Computacional 

 

Um dos objetivos do software desenvolvido, denominado DosaMassa v1, 

bem como sua utilização na execução da proposta inicial deste trabalho, além de 

dosar o parâmetros da mistura, é simular diferentes combinações de parâmetros 

analisados, e que contribuem para a melhoria do desempenho do compósito, de 

modo a encontrar uma correlação entre as resistências das misturas e a 

proporção de seus componentes, tendo como premissas os parâmetros de 

interesse correlacionados. 

O software DosaMassa v1 foi implementado utilizando a linguagem de 

programação JAVA®. Esta linguagem, por ser multi-plataforma, permite executar o 

software a partir de computadores independente do sistema operacional instalado, 

podendo este ser Linux® ou Windows®. O software, além da parte de simulação, 

permite executar outras funções, descritas a seguir. 

 

5.2.2.1 Cálculo de Materiais de Consumo do Compósito 

 

A realização do cálculo para composição do consumo de materiais que 

integram a matriz do compósito produzido está baseada na Equação 5.1, o que 

permitiu realizar o cálculo do consumo de materiais para produção dos corpos-de-

prova empregados na Investigação Experimental Física.  

Neste caso, muitas são as variáveis que influenciam no consumo de 

materiais, considerando que nestes compósitos encontram-se incorporados à 

argamassa de cimento, o EVA e a fibra vegetal.  

Para isso, se fez necessário criar uma funcionalidade que automatizasse 

este cálculo de forma rápida e eficiente. Este cálculo funciona da seguinte forma: 

 

 os campos Relação a/c (relação água/cimento), % de EVA, 

Granulometria e % de Fibra deverão ser preenchidos com as 

quantidades desejadas para elaboração dos CP’s (corpos-de-prova);  
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 na opção Quantidade de CP’s deverá ser informado quantos corpos-de-

prova deverão ser produzidos, existindo dois tipos, os prismáticos e os 

cilíndricos. Ao marcar o checkbox, será necessário informar a 

capacidade em volume de produção suporta, o padrão informado é o de 

400 cm³, capacidade estimada para a betoneira empregada (valor que 

pode ser modificado);  

 ao selecionar o botão “Gerar”, todo o cálculo é feito e exibido, levando-

se em consideração as densidades dos materiais e as quantidades 

informadas, conforme pode ser visto no exemplo da Figura 5.23; 

 

Figura 5.23 - Tela de cálculo das quantidades de materiais para produção dos corpos-de-prova 

 

 as quantidades depois de geradas podem ser salvas em um arquivo de 

texto, bastando para isso selecionar a opção “Gerar Arquivo”. Esta 

funcionalidade foi implementada para facilitar a importação dos dados 
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para o programa Excel®, de forma a controlar o consumo de materiais e 

as idades (datas) de produção, desforma e ensaios dos corpos-de-

prova. Na Tabela 5.5, exemplifica-se a “saída” das informações geradas 

por esta funcionalidade, salienta-se que as grandezas estão em 

gramas. A tabela completa com as quantidades de materiais dos 

corpos-de-prova prismáticos e cilíndricos encontra-se no apêndice A 

deste trabalho. 

 

Tabela 5.5 - Quantidade de materiais para corpos-de-prova 

Traço A/C Cimento Meta Cinza Areia EVA Fibra Água Granulometria 

1 0.5 652,36 391,42 260,94 652,36 52,19 13,05 652,36 8 Mesh 

2 0.5 643 385,8 257,2 643 51,44 38,58 643 8 Mesh 

3 0.5 633,9 380,34 253,56 633,9 50,71 63,39 633,9 8 Mesh 

 

5.2.2.2 Elaboração do Arquivo de Dados 

 

Para elaboração dos modelos matemáticos, é necessário um arquivo 

contendo os resultados dos ensaios, para que, por meio do software R®, seja 

possível fazer a leitura e realizar os testes estatísticos, como pode ser visto na 

Figura 5.24. 
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Figura 5.24 – Tela de exibição e manipulação dos dados 

Para isso, ainda na Figura 5.23, é possível perceber os campos intitulados 

Variáveis de Resposta. Nesta parte, são introduzidos os resultados dos ensaios 

referentes ao “traço” definido para a mistura. Após a introdução destas 

informações, um arquivo é gerado, podendo ser manipulado apenas na tela 

definida na Figura 5.24. 

Conforme a realização dos ensaios, os resultados foram sendo inseridos no 

software, e o arquivo lido pelo R® foi gerado. Este arquivo, contendo todo o 

resultado, pode ser visto na Tabela A1 do Apêndice A deste trabalho. 

 

5.2.2.3 Inserção do Modelo 

 

Os coeficientes do modelo matemático são gerados por meio do software 

estatístico R®. Portanto, é necessário que exista uma funcionalidade que insira 

estas informações no sistema. O processo funciona na seguinte sequência: 
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 conforme pode ser visto na Figura 5.25, no combobox “Resposta” é 

possível selecionar em qual variável de resposta será inserido o 

modelo; 

 caso haja algum modelo cadastrado, o campo “Modelo” o exibirá, e o 

campo “Intercepto” ficará desabilitado; caso contrário, o campo 

“Modelo” ficará vazio e o campo “Intercepto” habilitado; 

 na sequência, o primeiro campo a ser preenchido deverá ser o 

“Intercepto”; logo após, deverá ser inserido o coeficiente e, por fim, 

deverá ser assinalada a qual variável ou interação ela pertence; 

 ao selecionar o botão “+”, as informações serão adicionadas no campo 

“Modelo”, e o campo “Intercepto” será desabilitado, pois só é permitido 

a inserção de um único intercepto por modelo; 

 após a realização de todas as inserções, o modelo deverá ser salvo 

selecionando o botão “Cadastrar”. 

Na Figura 5.25, é possível observar um exemplo da tela de cadastro. 

 

Figura 5.25 - Tela de cadastro dos coeficientes dos modelos gerados no software R
® 
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Caso haja um erro na inserção do modelo, o botão “-“ poderá ser 

selecionado, excluindo assim o último coeficiente inserido.  

Os modelos gerados neste trabalho já estão previamente cadastrados. 

Caso os modelos sejam substituídos, e depois se opte por utilizar o padrão, basta 

escolher a variável resposta e selecionar “Restaurar Padrão”. 

Após a realização destas etapas, o software estará pronto para realizar as 

simulações. 

 

5.2.2.4 Simulador Simples 

 

Para teste e validação, um simulador simples foi desenvolvido. Ele utiliza 

basicamente o modelo para calcular as propriedades mecânicas de um 

determinado traço. Para isso, basta preencher os campos com as informações 

relativas ao traço, marcar quais propriedades deseja simular e selecionar o ícone 

“Play”, como pode ser visto na Figura 5.26. 

 

 

Figura 5.26 - Tela de apresentação da simulação simples 
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Realizado este procedimento o resultado é exibido conforme mostrado na 

Figura 5.27. 

 

 

Figura 5.27 - Tela de exibição do resultado da simulação 

 

5.2.2.5 Simulador Completo 

 

Conhecido o modelo, testado e validado o procedimento, são processados 

todos os dados, e então analisados. Para tanto, foi desenvolvido uma 

funcionalidade capaz de realizar a simulação de todas as combinações possíveis 

das variáveis independentes. O procedimento se dá da seguinte forma: 

 

 primeiro, deve-se preencher os intervalos de cada variável 

independente; 

 em seguida, deverá ser selecionada por qual propriedade mecânica o 

resultado deverá ser ordenado; onde a escolha refletirá na ordenação 

decrescente do resultado da variável de resposta escolhida; 
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 caso o número de combinações das variáveis independentes seja 

grande, é fortemente recomendado que o checkbox “Gerar Arquivo” 

esteja habilitado; isto viabilizará a geração de um arquivo de texto com 

todas as combinações, visto que alocar na memória do computador 

esta quantidade de informação pode inviabilizar o processo; 

 com estas informações devidamente preenchidas, pode-se selecionar o 

botão “Play” para que o software leia as informações de entrada e se 

prepare para executar a simulação; 

 uma mensagem de alerta deverá ser exibida, e o botão “Iniciar” deverá 

aparecer; ao selecionar este botão se dará início efetivo ao 

processamento da simulação e uma barra de progressão informará o 

andamento deste processamento. 

Na Figura 5.28, é possível acompanhar todo o procedimento descrito. 

 

 

Figura 5.28 -  Tela para simulação completa 
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Após o processamento, caso o checkbox “Gerar Arquivo” esteja habilitado, 

um arquivo será gerado na pasta “raiz do software” contendo todo o resultado da 

simulação. Mesmo assim, ainda é possível ver o resultado no próprio software 

selecionando o botão “Relatório”. Antes disso, é possível ainda escolher quantos 

traços serão exibidos no relatório, limitando-se a 10000. O relatório então é gerado 

conforme pode ser visto na Figura 5.29. 

 

 

Figura 5.29 - Tela para exibição do relatório da simulação completa 

 

O relatório, então, permite ordenar o resultado, exibido em uma tabela. 

Caso se deseje ordená-lo por outra variável de resposta, não será necessário criar 

outro processamento, bastando apenas voltar, escolher a variável de resposta que 

se deseja ordenar, e selecionar o botão “Relatório” novamente.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

6.1 Investigação Experimental Física 

 

6.1.1 Resultados dos Ensaios de Resistência à Tração na Flexão 

 

Com a realização dos ensaios, foi possível avaliar a influência das variáveis 

independentes em relação à resistência à tração na flexão. 

De acordo com a Figura 6.1, é possível observar curvas típicas referentes 

aos ensaios de uma dada mistura. 

 

 

Figura 6.1 - Curvas experimentais de uma mistura em ensaios de tração na flexão 

 

De posse das curvas, foi possível obter a força máxima aplicada e assim 

calcular as tensões. Os resultados estão sendo apresentados em grupos de 3, 

onde para cada grupo a variável percentual de fibra está sendo mantida constante.  

0,5 Relação a/c 
6% EVA 
1% Fibra 
8 Mesh 
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Ao analisar cada grupo, percebem-se três gráficos distintos. Cada gráfico, 

além de ter fixado o percentual de fibra, mantém-se fixa também a granulometria, 

variando apenas o percentual de EVA e a relação água/cimento (a/c). 

Na Figura 6.2, são apresentadas as curvas do primeiro grupo, onde o 

percentual de fibra é de 1%. Para granulometrias de 8 mesh, 16 mesh e 30 mesh, 

que equivalem, respectivamente, a grãos de no mínimo 2,36 mm (8 mesh), maior 

que 1,18 mm e menor que 2,36 mm (16 mesh) e maior que 0,650 mm e menor 

que 0,850 mm (30 mesh). 

 

  

 

Figura 6.2 – Resistência à tração na flexão (fct) de misturas com 1% fibra e granulometria de 8 
mesh (a), 16 mesh (b) e 30 mesh (c) 

 

Com base nos gráficos da Figura 6.2 é possível destacar as seguintes 

análises: 

(b) (a) 

(c) 

Resistência à Tração na Flexão, para 1% de Fibras 
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1. pela Figura 6.2 (a), verifica-se que com o aumento da relação 

água/cimento (a/c) houve uma redução da resistência; exceto para a variação de 

0,65 a 0,8 com 4% de EVA; 

2. verifica-se ainda pela mesma figura que a resistência também 

diminui com o aumento da quantidade de EVA, com exceção das misturas com 

4% e 6% e 0,65 de relação a/c onde essa redução não foi alcançada; 

3. pela Figura 6.2 (b), verifica-se que houve redução de resistência para 

misturas com 4%, 6% e 8% de EVA para todas as relações a/c, exceto para a 

mistura com 6% de EVA e relação a/c 0,5, onde provavelmente ocorreram 

problemas estruturais no processo de construção dos corpos-de-prova; 

4. pela Figura 6.2 (c), verifica-se que houve uma diminuição da 

resistência com o aumento da relação a/c, obtendo-se os melhores resultados 

com a incorporação de 6% de EVA, exceto para a relação a/c de 0,8; 

5. a melhor combinação foi encontrada para a incorporação de 6% de 

EVA com granulometria de 30 mesh, em uma relação a/c de 0,5, o que permite 

concluir que, neste caso, grãos menores de EVA contribuíram para o aumento da 

resistência.  

Na Figura 6.3, são apresentadas as curvas do grupo com 3% de fibra 

incorporada. 

 

Resistência à Tração na Flexão, para 3% de Fibras 

  

 

  

(a) (b) 
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Figura 6.3 - Resistência à tração na flexão (fct) de misturas com 3% fibra e granulometria de 8 
mesh (a), 16 mesh (b) e 30 mesh (c) 

 
 Analisando as figuras é possível observar que: 

 

1. pela Figura 6.3 (a), verifica-se que com o aumento da relação a/c 

houve uma redução da resistência;  

2. percebe-se também que com o aumento da quantidade de EVA 

ocorre essa redução da resistência, exceto para a mistura com 6% de EVA e 

relação a/c 0,5, onde a resistência foi menor que a mistura com 8% de EVA, com 

esta mesma relação a/c; 

3. pela Figura 6.3 (b), observa-se que com o aumento da relação a/c 

houve uma redução da resistência;  

4. observa-se que com o aumento da quantidade de EVA ocorre essa 

redução da resistência, exceto para a mistura com 4% de EVA e relação a/c 0,65, 

onde a resistência foi ligeiramente menor que a mistura com 6% de EVA para esta 

mesma relação a/c; 

5. na Figura 6.3 (c), é verificado que também com o aumento da relação 

a/c ocorre uma redução da resistência; 

6.  percebe-se também que com o aumento da quantidade de EVA 

ocorre essa redução, exceto para a mistura com 6% de EVA e relação a/c 0,8, 

onde a resistência foi ligeiramente menor que a mistura com 8% de EVA para esta 

mesma relação a/c; 

7. as maiores resistências são obtidas quando se incorporam 4%, 6% e 

8% de EVA com uma granulometria de 30 mesh em uma mistura com relação a/c 

(c) 
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de 0,5; neste caso, com 3% de fibra o compósito apresenta desempenho 

satisfatório, tendo em vista a aplicação na fabricação de blocos de alvenaria, por 

exemplo, onde 3 MPa são tensões resistentes à tração geralmente exigidas para 

essa finalidade, (Barbosa, 2006). Também, neste caso, a menor granulometria 

contribuiu para o aumento da resistência. 

Na Figura 6.4, são apresentadas as curvas do terceiro grupo, onde o 

percentual de fibra é de 5%. 

 

 

 

Figura 6.4 - Resistência à tração na flexão (fct) de misturas com 5% fibra e granulometria de 8 
mesh (a), 16 mesh (b) e 30 mesh (c) 

 
Analisando os gráficos é possível destacar que: 

 

1. pela Figura 6.4 (a), verifica-se que com o aumento da relação a/c 

houve uma redução da resistência;  

2. observa-se também que com o aumento da quantidade de EVA 

ocorre essa redução da resistência, sem exceções; 

(a) (b) 

(c) 

Resistência à Tração na Flexão, para 5% de Fibras 
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3. pela Figura 6.4 (b), também verifica-se que com o aumento da 

relação água/cimento ocorre uma redução da resistência;  

4. é observado ainda na Figura 6.4 (b), um ligeiro aumento da 

resistência com a incorporação de mais EVA, exceto para as misturas com relação 

a/c de 0,8; 

5. na Figura 6.4 (c) é verificado também que com o aumento da relação 

a/c ocorre uma redução da resistência;  

6. observa-se que para a relação a/c 0,5, quanto mais EVA 

incorporado, menor é a resistência, contudo para as outras misturas com relações 

a/c iguais e percentual de EVA diferentes as diferenças são mínimas e 

irrelevantes; 

7. o melhor resultado é obtido quando se incorpora 4% e 6% de EVA 

com uma granulometria de 30 mesh em uma mistura com relação a/c de 0,5; 

neste caso, com 5% de fibra; 

8. Verifica-se que, ao comparar as Figuras 6.2, 6.3 e 6.4, que a maior 

resistência foi obtida para a incorporação de 5% de fibras com 30 mesh e 4% de 

EVA. 

 

6.1.2 Resultados do Módulo de Elasticidade 

 

Como nas análises anteriores, os resultados estão sendo apresentados em 

grupos de 3, onde para cada grupo a variável percentual de fibra está sendo 

mantida constante. Ao analisar cada grupo percebem-se três gráficos distintos. 

Cada gráfico, além de ter sido fixado o percentual de fibra, mantém-se fixo 

também a granulometria, variando apenas o percentual de EVA e a relação 

água/cimento (a/c). 

Na Figura 6.5, são apresentadas as curvas do primeiro grupo, onde o 

percentual de fibra é de 1%. 
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Figura 6.5 - Ec de misturas com 1% fibra e granulometria de 8 mesh (a) 16 mesh (b) 30 mesh (c) 

 

É possível observar que: 

 

1. pela Figura 6.5 (a), (b) e (c), verifica-se que com o aumento da 

relação água/cimento houve uma redução do módulo de elasticidade,  

2. o melhor resultado é obtido quando se incorpora 4% e 6% de EVA 

com uma granulometria de 30 mesh em uma mistura com 5% de fibra. 

Na Figura 6.6, são apresentadas as curvas do segundo grupo, onde o 

percentual de fibra é de 3%. 

 

 

 

 

(a) (b) 

(c) 

Módulo de Elasticidade, para 1% de Fibras 
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Figura 6.6 - Ec de misturas com 3% fibra e granulometria de 8 mesh (a) 16 mesh (b) 30 mesh (c) 

É possível destacar que: 

 

1. pela Figura 6.6 (a), observa-se que com o aumento da relação a/c 

ocorre uma redução do módulo, com exceção das amostras com 6% de EVA;  

2. é percebido também uma ligeira diminuição do módulo de 

elasticidade com a incorporação de mais EVA, exceto para as misturas com 

relação a/c de 0,65; 

3. pela Figura 6.6 (b), verifica-se que com o aumento da relação 

água/cimento houve uma redução do módulo de elasticidade;  

4. observa-se também que mantendo a relação a/c e incorporando mais 

EVA os resultados se mantém muito próximos, exceto para a relação a/c de 0,8, 

havendo uma tendência de uma discreta diminuição da resitência com o aumento 

da incorporação de EVA para o caso da relação a/c igual a 0,65; 

(a) (b) 

(c) 

Módulo de Elasticidade, para 3% de Fibras 
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5. pela Figura 6.6 (c), verifica-se também que com o aumento da 

relação a/c houve uma redução do módulo de elasticidade;  

6. o melhor resultado foi obtido quando se incorporou 4% de EVA com 

uma granulometria de 16 mesh em uma mistura com relação a/c de 0,5; neste 

caso, com 3% de fibra o compósito apresenta desempenho satisfatório. 

Na Figura 6.7, são apresentadas as curvas onde o percentual de fibra é de 

5%. 

 

 

Figura 6.7 - Ec de misturas com 5% fibra e granulometria de 8 mesh (a) 16 mesh (b) 30 mesh (c) 

 
É possível observar que: 

 

1. pela Figura 6.7 (a), (b) e (c), verifica-se que com o aumento da 

relação a/c ocorre uma redução do módulo de elasticidade; 

(a) (b) 

(c) 

Módulo de Elasticidade, para 5% de Fibras 
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2. pela Figura 6.7 (a), observa-se que há uma discreta diminuição da 

resistência com a incorporação de EVA, exceto para o caso com 8% de EVA e 0,5 

de relação a/c;  

3. pelas Figura 6.7 (b) e (c), são encontrados resultados semelhantes, 

obtendo-se melhores resultados com relação a/c de 0,5 e 6% de E.V.A 

incorporado, em contra partida obtém-se baixos resultados nas misturas com 

relação a/c de 0,8; 

4. o melhor resultado é obtido quando se incorpora 6% de EVA com 

uma granulometria de 30 mesh em uma mistura com relação a/c de 0,5. 

 

6.1.3 Resultados dos Ensaios de Resistência à Compressão 

 
 

Com a análise, foi verificado que os resultados se assemelham aos 

apresentados nos ensaios de tração na flexão, contando com a variável relação 

a/c como a mais influente, seguida pelas demais variáveis, porém em menor 

escala de influência.  

Como nas análises anteriores, os resultados estão sendo apresentados em 

grupos de 3, onde para cada grupo a variável percentual de fibra está sendo 

mantida constante. Ao analisar cada grupo percebem-se três gráficos distintos. 

Cada gráfico, além de ter sido fixado o percentual de fibra, mantém-se fixo 

também a granulometria, variando apenas o percentual de EVA e a relação 

água/cimento (a/c). 

Na Figura 6.8, são apresentadas as curvas, onde o percentual de fibra é de 

1%. 
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Figura 6.8 -  Resistência à compressão (fcc) de misturas com 1% fibra e granulometria de 8 mesh 
(a), 16 mesh (b) e 30 mesh (c) 

 
Observa-se que: 

 

1. pela Figura 6.8 (a), verifica-se que com o aumento da relação 

água/cimento houve uma ligeira redução da resistência;  

2. também observa-se pela mesma figura que com o aumento da 

quantidade de EVA para a relação a/c de 0,5 as variações são mínimas, com o 

aumento da resistência, já para as relações a/c de 0,8, ocorre uma perda de 

resistência; 

3. pela Figura 6.8 (b), verifica-se que houve redução de resistência para 

misturas com 4% e 8% de EVA para todas as relações a/c, não se verificando o 

mesmo para 6% de EVA e relação a/c 0,5, onde provavelmente ocorreram 

problemas estruturais nos corpos-de-prova ensaiados; 

4. pela Figura 6.8 (c), verifica-se também que com o aumento da 

relação a/c houve uma redução da resistência;  

(a) (b) 

(c) 

Resistência à Compressão, para 1% de Fibras 
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5. já com a incorporação de EVA, ainda na Figura 6.8 (c), percebe-se 

uma perda gradativa na resistência com a incorporação de mais EVA na relação 

a/c de 0,65 e um ganho de resistência para a  relação a/c de 0,8, nada se 

podendo concluir para a relação a/c de 0,5; 

6. o melhor resultado é obtido quando se incorpora 6% de EVA com 

uma granulometria de 30 mesh em uma mistura com relação a/c de 0,5. 

Na Figura 6.9, são apresentadas as curvas do segundo grupo, onde o 

percentual de fibra incorporada é de 3%. 

 

 

 

Figura 6.9 - Resistência à compressão (fcc) de misturas com 3% de fibra e granulometria de 8 
mesh (a) 16 mesh (b) 30 mesh (c) 

 
Observar-se que: 

1. pela Figura 6.9 (a), verifica-se que, com o aumento da relação a/c 

ocorre uma redução da resistência;  

(a) (b) 

(c) 

Resistência à Compressão, para 3% de Fibras 
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2. também com aumento da quantidade de EVA ocorre uma redução da 

resistência, com exceção do caso com 6% de E.V.A, contudo as resistências das 

misturas com 6% e 8% de EVA nos diferentes níveis de relação a/c são 

praticamente iguais; 

3. pela Figura 6.9 (b), ocorre uma redução da resistência com o 

aumento da relação água/cimento;  

4. com incremento de mais EVA as misturas perdem resistência, exceto 

para a relação a/c 0,8, onde o pior resultado é atribuído à mistura com 4% de 

EVA;  

5. pela Figura 6.9 (c), verifica-se também que, com o aumento da 

relação a/c, ocorre uma redução da resistência;  

6. observa-se que com menor incorporação de EVA são obtidos os 

melhores resultados, muito embora os valores de resistência das amostras com 

8% de EVA tenham sido superiores aos de 6%; 

7. o melhor resultado é obtido quando se incorpora 4% de EVA com 

uma granulometria de 30 mesh em uma mistura com relação a/c de 0,5; neste 

caso, com 3% de fibra o compósito apresenta bom desempenho. 

Na Figura 6.10, são apresentadas as curvas do terceiro grupo, onde o 

percentual de fibra é de 5%. 

 

 

  
 

(a) (b) 

Resistência à Compressão, com 5% de Fibras 
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Figura 6.10- Resistência à compressão (fcc) de misturas com 5% fibra e granulometria de 8 mesh 
(a) 16 mesh (b) 30 mesh (c) 

 
É possível destacar que: 

 

1. pela Figura 6.10 (a), verifica-se que, com o aumento da relação a/c 

ocorre uma redução da resistência;  

2. percebe-se também um ligeira perda da resistência com a 

incorporação de mais EVA, exceto para as misturas com relação a/c de 0,65; 

3. pela Figura 6.10 (b), verifica-se que, com o aumento da relação a/c 

houve uma redução da resistência;  

4. percebe-se também que com o aumento da quantidade de EVA 

ocorre essa redução sem exceções; 

5. pela Figura 6.10 (c), é verificado também que com o aumento da 

relação a/c ocorre uma redução da resistência;  

6. observa-se também que para a relação a/c 0,5, quanto mais EVA 

incorporado, menor é a resistência, contudo para as outras misturas com relações 

a/c de 0,65 e 0,8 as diferenças são ínfimas para cada amostra de a/c; 

7. o melhor resultado é obtido quando se incorpora 4% de EVA com 

uma granulometria de 30 mesh em uma mistura com relação a/c de 0,5. 

  

(c) 
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6.2 Investigação Experimental Numérica 

 
6.2.1 Modelagem Matemática 

 

Para a Modelagem Matemática, foi empregada uma técnica recorrente de 

análise, conforme pode ser visto no fluxograma das ações da Figura 6.11. 

 

 

 

6.2.1.1 Regressão Linear Múltipla para obtenção do modelo de Resistência à 

Tração na Flexão (fct) 

 

Para a elaboração do modelo de Resistência à Tração na Flexão, fct, foram 

analisadas, por meio do coeficiente de correlação linear, a relação entre as 

variáveis: relação a/c, proporção de incorporação do EVA, proporção de 

incorporação da fibra de piaçava e a granulometria do EVA  

Quando duas (ou mais) variáveis estão ligadas por uma relação estatística, 

é possível afirmar que existe correlação entre elas. A correlação é, então, a 

verificação da existência e do grau de relação entre duas (ou mais) variáveis. 

O meio empregado para mensurar a correlação linear é o coeficiente de 

correlação. O coeficiente de correlação deve indicar o grau de intensidade da 

Figura 6.11 - Fluxograma dos procedimentos de análise 
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correlação entre duas (ou mais) variáveis e, ainda, o sentido dessa correlação 

(positivo ou negativo). Valores desse coeficiente próximos de -1 ou +1 indicam 

uma correlação forte e valores próximos de zero indicam correlação fraca. 

Por outro lado, quando um coeficiente de correlação linear encontra-se 

próximo de zero não significa que não existe uma relação entre esses parâmetros, 

porque pode existir uma dependência não-linear. Assim, o resultado deve ser 

investigado por outros meios. 

Na Tabela 6.1, é possível verificar que a correlação linear para a relação a/c 

é significativa. Por este motivo, foi proposto um modelo com esta variável em 

destaque nas análises e suas interações com as demais variáveis. 

 

Tabela 6.1 - Coeficientes de correlação linear de Pearson entre as variáveis independentes com a 
resposta Resistência à Tração na Flexão (fct) 

fct 
Relação a/c % EVA % Fibra Granulometria 

-0.8511708 -0.1567461 0.02784055 0.1014713 

 

Ainda, na mesma tabela, é possível verificar que a menor correlação 

negativa é dada por meio da variável relação a/c e a maior correlação positiva é 

com a variável granulometria, justificando a influência dessas variáveis no modelo. 

Isto indica que a variável relação a/c é inversamente proporcional ao resultado, ou 

seja, quanto menor for (dentro desses limites), maior será a resistência à tração na 

flexão, guardados os limites propostos de análise, tendo em vista que misturas 

muito pobres em água também não apresentam resistência satisfatória.  

Já a variável granulometria é diretamente proporcional, ou seja, quanto 

maior for, maior será a resistência à tração na flexão. Esse resultado deve ser 

avaliado considerando o tipo de areia empregada, uma vez que é possível inferir 

que a granulometria da areia possa também influir na resistência do compósito e, 

mais do que isso, pode guardar alguma relação com os agregados leves, no caso 

o EVA, dependendo do tamanho dos grãos. 

Após a verificação da correlação linear, foi aplicado à regressão múltipla, e 

os coeficientes do modelo foram obtidos segundo a Eq. 6.1: 
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   (Eq. 6.1) 

 

Onde: 

ac = relação água/cimento; 

Qe = quantidade de EVA a ser incorporada (em %); 

Qf = quantidade de fibra a ser incorporada (em %); 

dg = tamanho do grão de EVA de acordo com a abertura da peneira, ou seja, o 

mesh da peneira. 

 

Pelo recorte dos resultados da modelagem matemática, empregando a 

técnica ANOVA, feita com uso do software R®, conforme a Figura 6.12, é possível 

analisar a variância para o modelo proposto, contendo a análise estatística F, o 

valor P, o R2 e o R2 ajustado. É possível observar, por meio do valor t, que as 

variáveis Relação a/c, EVA, Granulometria, e suas interações, são significativas 

para fct. 

 

Figura 6.12 - ANOVA para o modelo de Resistência à Tração na Flexão (fct) 
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O valor do teste F calculado (Fcal) igual a 67,97 é superior ao valor do F 

crítico tabelado (F=2,074). Desse modo, há uma significância de 5%, então rejeita-

se a hipótese nula, de que todos os coeficientes são iguais a zero; e aceita-se a 

hipótese alternativa, onde pelo menos um coeficiente é diferente de zero. Assim, 

por meio do teste F, é possível afirmar que o modelo fct representa uma 

interpretação linear entre a variável de resposta e as variáveis preditoras.  

É possível fazer a mesma inferência realizada com o teste F utilizando o p-

value, já que este é menor que 2,2e-16. Este valor é menor que o nível de 

significância de 0,05 (5%), podendo assim, como já feito por meio do Teste F, 

descartar a hipótese nula, sendo possível afirmar que o modelo apresenta uma 

boa aproximação linear entre as variáveis de entrada e a variável de resposta fct.  

Na Figura 6.13, é apresentada uma relação entre o fct previsto e o fct 

observado na experimentação física. Com desvio padrão médio inferior a 0,4 e 

baixos resíduos, vistos na Figura 6.14, reforça-se confiabilidade do modelo 

proposto. 

 

 

 

Figura 6.13 – Valores observados em função dos valores previstos, entre os valores de desvio 
padrão médio de 0,4 
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O coeficiente de correlação R2 igual a 0,8831 implica que as variáveis 

independentes permitem explicar 88,31% da variabilidade na medida fct, enquanto 

o R2 ajustado explica 87,01% da variabilidade na perspectiva de aumentar o 

número de variáveis. 

Nas Figura 6.14 (a) e (b), são apresentados os valores residuais absolutos 

e em percentagem do modelo fct. Observa-se que estão concentrados no intervalo 

entre – 0,7 MPa e 0,7 MPa. Verifica-se que os resíduos são aleatórios e 

independentes entre si e se concentram em torno da média zero com erro médio 

absoluto igual a 0,2588, o que conota a independência dos erros. 

 

 

 

Figura 6.14 - Resíduos em valores(a), em porcentagem (b) 

(a) 

(b) 



 

92 
 

 

 
Na Figura 6.15, são apresentados juntos os valores dos ensaios de tração 

na flexão real e os valores preditivos do modelo.  

 

 

Figura 6.15 - Curvas dos resultados reais da tração na flexão com os dados experimentais (azul) e 

dados preditivos do modelo (vermelho) 

 
É possível verificar que os resultados gerados pelo modelo estão próximos 

dos valores experimentais, para a resistência à tração na flexão, (fct) daqueles 

encontrados nos ensaios. Isso implica que o modelo corrobora com os resultados 

encontrados. 

 

6.2.1.2 Regressão Linear Múltipla para obtenção do modelo de módulo de 

elasticidade (Ec) 

 

Para a elaboração do modelo Ec, foram analisadas, por meio do coeficiente 

de correlação linear, a relação entre as variáveis relação a/c, proporção de 

incorporação do EVA, proporção de incorporação da fibra de piaçava e a 

granulometria do EVA  
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Pela Tabela 6.2, é possível avaliar que a correlação linear entre essas 

variáveis é significativa, exceto com relação ao percentual de fibra. Por este 

motivo, foi proposto um modelo com estas variáveis e suas interações. 

 

Tabela 6.2 - Coeficientes de correlação linear de Pearson entre as variáveis independentes com a 

resposta Módulo de Elasticidade (Ec) 

Ec 

Relação A/C % EVA % Fibra Granulometria 

-0.89306696 -0.18782393 -0.02167925 -0.09511323 

 

É possível verificar que a menor correlação negativa é obtida com a variável 

relação a/c, seguida pela variável EVA e granulometria, justificando a influência 

dessas variáveis no modelo. Isto indica que as variáveis relação a/c, EVA e 

granulometria são inversamente proporcionais ao resultado, ou seja, quanto 

menor forem, maior será o módulo de elasticidade. 

Após a verificação da correlação linear, foi aplicada à regressão múltipla, e 

os coeficientes do modelo foram obtidos segundo a Eq. 6.2. É importante salientar 

que a variável fibra não foi adicionada ao modelo devido o coeficiente de 

determinação (R²) não ter aumentado com a sua inclusão. 

 

 (Eq. 6.2) 

 

Pelo recorte dos resultados da modelagem matemática, empregando a 

técnica ANOVA, feita com uso do software R®, conforme a Figura 6.16, é possível 

analisar a variância para o modelo proposto, contendo a análise estatística F, o 

valor P, o R2 e o R2 ajustado. É possível observar, por meio do valor t, que as 

variáveis relação a/c, EVA, Granulometria, e suas interações, são significativas 

para Ec. 
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Figura 6.16 - ANOVA para o modelo de módulo de elasticidade (Ec) 

 
O valor do teste F calculado (Fcal) igual a 124,9 é superior ao valor do F 

crítico tabelado (F=2,494). Desse modo, há uma significância de 5%, então rejeita-

se a hipótese nula, de que todos os coeficientes são iguais a zero; e aceita-se a 

hipótese alternativa, onde pelo menos um coeficiente é diferente de zero. Assim, 

por meio do teste F, é possível afirmar que o modelo Ec representa uma 

interpretação linear entre a variável de resposta e as variáveis preditoras.  

É possível fazer a mesma inferência realizada com o teste F utilizando o p-

value, já que este é menor que 2,2e-16. Este valor é menor que o nível de 

significância de 0,05 (5%), podendo assim, como já feito por meio do teste F, 

descartar a hipótese nula, sendo possível afirmar que o modelo apresenta uma 

boa aproximação linear entre as variáveis de entrada e a variável de resposta Ec.  

Na Figura 6.17, é apresentada uma relação entre o Ec previsto e o Ec 

observado na experimentação física. Com desvio padrão médio inferior a 0,9 e os 
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baixos resíduos, vistos na Figura 6.18, reforça-se confiabilidade do modelo 

proposto. 

 

 

 

Figura 6.17 - Valores observados em função dos valores previstos, entre os valores de desvio 

padrão médio de 0,9 

 
O coeficiente de correlação R2 igual a 0,8679 implica que as variáveis 

independentes explicam 86,79% da variabilidade na medida Ec, enquanto o R2 

ajustado explica 86,10% da variabilidade na perspectiva de aumentar o número de 

variáveis. 

Nas Figura 6.18 (a) e (b), são apresentados os valores residuais absolutos 

e em percentagem do modelo Ec. Observa-se que estão concentrados no intervalo 

entre – 0,9 GPa e 0,9 GPa.  
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Figura 6.18 – Resíduos em valores (a), em porcentagem (b) 

Verifica-se que os resíduos são aleatórios e independentes entre si e se 

concentram em torno da média zero com erro médio absoluto igual a 0,4506, o 

que conota a independência dos erros. 

(a) 

(b) 
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Na Figura 6.19, são apresentados juntos os valores dos módulos de 

elasticidade real e os valores preditivos do modelo.  

 

 

Figura 6.19 - Curvas dos resultados reais do módulo de elasticidade com os dados experimentais 

(azul) e dados preditivos do modelo (vermelho) 

 
É possível verificar que os resultados gerados pelo modelo Ec estão 

próximos dos valores experimentais, para módulo de elasticidade (Ec), 

encontrados nos ensaios. Isso implica que o modelo Ec corrobora com os 

resultados encontrados. 

 

6.2.1.3 Regressão Linear Múltipla para obtenção do modelo de resistência à 

compressão (fcc) 

 

Para a elaboração do modelo de resistência à compressão, fcc, foram 

analisadas as variáveis: relação a/c, proporção de incorporação do EVA, 

proporção de incorporação da fibra de piaçava e a granulometria do EVA  
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Na Tabela 6.3, é verifica-se que a correlação linear entre essas variáveis é 

significativa. Por este motivo, foi proposto um modelo com estas variáveis e suas 

interações. 

 

Tabela 6.3 - Coeficientes de correlação linear de Pearson entre as variáveis independentes com a 

resposta Resistência à Compressão (fcc) 

fcc 

Relação A/C % de EVA % de Fibra Granulometria 

-0.7767441 -0.1329616 -0.12201463 0.4051328 

 

É possível verificar ainda que a menor correlação negativa é dada com a 

variável relação a/c, seguida pelas variáveis % de EVA e % de fibra, e a maior 

correlação positiva é dada com a variável granulometria, justificando a influência 

dessas variáveis no modelo. Isto indica que as variáveis relação a/c, % de EVA e 

% de fibra são inversamente proporcionais ao resultado, ou seja, quanto menor 

forem, maior será a resistência à compressão. Já a variável granulometria é 

diretamente proporcional, ou seja, quanto maior for, maior será a resistência à 

compressão. 

Após a verificação da correlação linear, foi aplicado à regressão múltipla, e 

foram gerados dois modelos, os coeficientes dos modelos foram obtidos segundo 

as Eq. 6.3 e 6.4: 

 (Eq. 6.3) 

 

e 

 (Eq. 6.4) 
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Com a equação fcc1 é possível descrever o modelo completo, levando em 

consideração todas as variáveis e interações. Já com a equação fcc2 é possível 

descrever o modelo reduzido, onde apenas a interação relação a/c e 

granulometria foi levada em consideração, pois as variáveis desta interação 

apresentaram os maiores coeficientes de correlação linear de Pearson.  

É importante salientar que as interações não consideradas no modelo fcc2 

pouco influenciam no resultado final, já que os coeficientes de determinação (R²), 

tanto no modelo fcc1 quanto no fcc2 praticamente não variaram.  

Para efeito de comparação, estão sendo apresentadas nas Figura 6.20 e 

Figura 6.21 a análise de variância para cada modelo proposto, contendo a 

estatística F, o valor P, o R2 e o R2 ajustado.  

 

Figura 6.20 - ANOVA para o modelo de Resistência à Compressão (fcc1) 
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Figura 6.21 - ANOVA para o modelo de Resistência à Compressão (fcc2) 

 

É possível observar por meio do valor t que as variáveis relação a/c, % de 

EVA, % de fibra, granulometria e suas interações são significativos para fcc1. O 

mesmo acontece para fcc2. 

O valor do teste F calculado (Fcal) igual a 55,25 em fcc1 é superior ao valor 

do F crítico tabelado (F=1,823). O que ocorre também em fcc2, já que o valor do 

teste F calculado (Fcal) igual a 136,6 é superior ao F crítico tabelado (F=2,337). 

Desse modo, então rejeita-se a hipótese nula, de que todos os coeficientes são 

iguais a zero; e aceita-se a hipótese alternativa, onde pelo menos um coeficiente é 

diferente de zero para ambos. Assim, por meio do teste F, é possível afirmar que 

os modelos fcc1 e fcc2 representam uma interpretação linear entre a variável de 

resposta e as variáveis preditoras.  

É possível fazer a mesma inferência realizada com o teste F utilizando o p-

value para ambos, já que são menores que 2,2e-16. Este valor é menor que o 

nível de significância de 0,05 (5%), podendo assim, como já feito por meio do teste 

F, descartar a hipótese nula, sendo possível afirmar que os modelos apresentam 

uma boa aproximação linear entre as variáveis de entrada e a variável de resposta 

fcc. 
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Na Figura 6.22, é apresentada uma relação entre o fcc previsto e o fcc 

observado na experimentação física. Com desvio padrão médio inferior a 4,5 e os 

baixos resíduos, vistos na Figura 6.23 e Figura 6.24, reforça-se confiabilidade dos 

modelos propostos. 

 

 

Figura 6.22 - Valores observados em função dos valores previstos, entre os valores de desvio 

padrão médio de 4,5 

 

O coeficiente de correlação R2 para fcc1 igual a 0,9273 implica que as 

variáveis independentes explicam 92,73% da variabilidade na medida fcc, 

enquanto o R2 ajustado explica 91,05% da variabilidade na perspectiva de 

aumentar o número de variáveis. Já para fcc2 o R² é explica 90,11% da 

variabilidade na medida fcc, enquanto que o R² explica 89,45 da variabilidade na 

perspectiva de aumentar o número de variáveis. 

Na Figura 6.23, são apresentados os valores residuais absolutos e em 

percentagem do modelo fcc1. 
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Figura 6.23 - Resíduos em valores (a), em porcentagem (b) 

 

(a) 

(b) 
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Na Figura 6.24, são apresentados os valores residuais absolutos e em 

percentagem do modelo fcc2. Observa-se que estão concentrados no intervalo 

entre – 5 MPa e 5 MPa. 

 

 

 

Figura 6.24 - Resíduos em valores (a), em porcentagem (b) 

 

(b) 

(a) 
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Verifica-se que os resíduos são aleatórios e independentes entre si e se 

concentram em torno da média zero com erro médio absoluto igual a 1,803 para 

fcc1 e 1,958 para fcc2, o que conota a independência dos erros. Todavia, neste 

caso, observa-se, percentualmente, que os resíduos podem ser elevados, 

chegando a mais de 50% em alguns casos. 

Na Figura 6.25, são apresentados juntos os valores dos ensaios de 

compressão real e os valores preditivos do modelo fcc1.  

 

 

Figura 6.25 – Curvas dos resultados reais da resistência à compressão com os dados 

experimentais (azul) e dados preditivos do modelo fcc1 (vermelho) 

 

Na Figura 6.26, são apresentados juntos os valores dos ensaios de 

compressão real e os valores preditivos do modelo fcc2.  
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Figura 6.26 – Curvas dos resultados reais do resistência à compressão com os dados 

experimentais (azul) e dados preditivos do modelo fcc2 (vermelho) 

 

Pode-se verificar que os resultados gerados pelo modelo fcc1 e fcc2 estão 

próximos dos valores experimentais de resistência à compressão (fcc) encontrada 

nos ensaios para uma parte significativa dos casos. Todavia, os resíduos em 

alguns casos foram altos, o que pode justificar menor aderência dos modelo para 

o efeito de compressão, em virtude de alguns parâmetros comparecerem como 

defeitos na matriz constituinte do material. 

 

6.2.2 Simulação Computacional 

 

Por meio da Simulação Computacional é possível calcular valores das 

resistências e do módulo de elasticidade a partir da variação de parâmetros de 

interesse, tomando como base o modelo ajustado. 
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Esses resultados foram gerados considerando a simulação de 1.198.533 

possíveis traços. Esse número de traços simulados se deu devido à possibilidade 

da combinação dos subníveis das variáveis serem consideráveis, conforme 

apresentado a seguir.  

No caso da relação a/c foram consideradas variações de 0,5 a 0,8, com 

incrementos de 0,01 (step), o que rendeu 31 subníveis de variação.  

Já o parâmetro % de EVA, por sua vez, variou de 4% a 8%, com 

incrementos de 0,1, alcançando 41 subníveis de variação.  

A variação da fibra ficou contida no intervalo de 1% a 5%, com incrementos 

de 0,1, gerando 41 subníveis de variação.  

A variação da granulometria ficou contida no intervalo de 8 mesh a 30 

mesh, com incrementos de 1, gerando 23 subníveis de variação.  

O número elevado de combinações que podem ser realizadas pelos 

subníveis das variáveis permite gerar um grande número de resultados, tornando 

possível a observação de tendências e padrões.  

Com isso foi possível gerar gráficos de superfície com os resultados 

provenientes da simulação. Foram considerados 3 parâmetros combinados, no 

caso, a variação da relação a/c, da granulometria e suas influências sobre as 

resistências e ao módulo de elasticidade, Figura 6.27.  

 

(a) 

M
P

a
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Figura 6.27 - Simulação computacional para combinação da relação a/c e granulometria com suas 

influências sobre a resistência à tração na flexão (a), compressão (b), módulo de elasticidade (c) 

 
 Pela Figura 6.27, é possível concluir que com menores valores de relação 

a/c e com diminuição do tamanho dos grãos de EVA, há uma tendência para 

aumento das propriedades mecânicas analisadas. 

(b) 

(c) 
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6.2.2.1 Histogramas de Frequência 

 
Para a apresentação do grande volume de dados numa forma que torna 

mais evidente a tendência central e a dispersão dos valores ao longo da escala de 

medição foram construídos histogramas de frequência. O agrupamento foi feito 

por propriedades mecânicas. Em cada propriedade, estão sendo exibidas curvas 

para cada variável independente em seus respectivos níveis. 

Na Figura 6.28, são apresentadas as curvas referentes à resistência à 

compressão. 

 

 

 

Resistência à Compressão 

(a) 



 

109 
 

 

 

 

(b) 

(c) 
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Figura 6.28 – Histograma de Frequência da resistência à compressão considerando a influência 
da variável relação a/c (a), %EVA (b), %Fibra (c), Granulometria (d) 

 
Na Figura 6.28 (a), é possível perceber que quando a variação está no 

intervalo de 0,5 a 0,6, existe a ocorrência maior dos melhores resultados para a 

resistência à compressão, chegando ao valor de 24 MPa. É nítida a queda desta 

resistência nas curvas seguintes, quando os intervalos de relação a/c variam para 

valores maiores, chegando até 0,8. Neste último os valores médios ficam em torno 

de 5 MPa e 7 MPa, chegando esporadicamente a 11 MPa. 

Na Figura 6.28 (b), a dispersão se dá praticamente da mesma forma para 

todos os níveis, contudo observam-se resultados chegando aos 24 MPa quando o 

intervalo varia de 4% a 5% de incorporação de EVA. É possível concluir que a 

combinação do EVA com outros fatores influenciam de forma positiva e negativa 

na resistência dependendo do caso. Os resultados mais baixos ocorrem em maior 

quantidade no intervalo de 7% a 8%, concluindo também que muito EVA diminui a 

resistência consideravelmente, mas podendo ser recuperada combinando-a com 

outros fatores, como a inclusão de fibra, por exemplo. 

(d) 
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Já na Figura 6.28 (c), a dispersão se dá praticamente da mesma forma para 

todos os níveis, contudo observam-se resultados chegando aos 24 MPa quando o 

intervalo varia de 1% a 2% de incorporação de fibra. Conclui-se que a combinação 

da fibra com outros fatores influenciam de forma positiva e negativamente na 

resistência. Os menores valores ocorrem no intervalo de 4% a 5%, concluindo 

também que muita fibra diminui a resistência devido ao aumento das imperfeições 

do compósito. 

Na Figura 6.28 (d), é possível perceber que quando a variação está no 

intervalo de 23 mesh a 30 mesh, ocorre um número maior de bons resultados para 

a resistência à tração na flexão, chegando a 24 MPa. É nítida a queda da 

resistência nas curvas anteriores, quando os intervalos de relação a/c são 

menores. Na primeira curva (8 mesh a 15 mesh), os valores de resistência ficam 

em torno de 6 MPa a 10 MPa, chegando esporadicamente a 16 MPa. 

Na Figura 6.29, são apresentadas as curvas referentes à resistência à 

compressão. 

 

 

 

Resistência à Tração na Flexão 

(a) 
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(b) 

(c) 
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Figura 6.29 - Histograma de Frequência da resistência à tração na flexão considerando a 
influência da variável relação a/c (a), %EVA (b), %Fibra (c), Granulometria (d) 

 

Na Figura 6.29 (a), é possível perceber que, quando a variação está no 

intervalo de 0,5 a 0,6, existe a ocorrência maior dos maiores valores de resistência 

à tração na flexão, chegando a 3,5 MPa. É nítida a queda da resistência nas 

curvas seguintes, quando os intervalos de relação a/c variam para valores 

maiores, chegando até 0,8. Neste último, os valores ficam em torno de 1,3 MPa e 

1,7 MPa, chegando esporadicamente a 2 MPa. 

Na Figura 6.29 (b), a dispersão se dá praticamente da mesma forma para 

todos os níveis, contudo verificam-se resultados chegando aos 3,5 MPa quando o 

intervalo varia de 4% a 5% de incorporação de EVA. Os resultados mais baixos 

ocorrem em maior quantidade no intervalo de 7% a 8%, concluindo também que 

muito EVA diminui a resistência consideravelmente, mas podendo ser recuperada 

combinando-a com outros fatores, como a incorporação de fibras, por exemplo. 

Já na Figura 6.29 (c), a dispersão se dá praticamente da mesma forma para 

todos os níveis, entretanto observam-se um signficativo número de resultados 

chegando a 3,5 MPa em todos os percentuais de incorporação de fibra, levando a 

(d) 
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conclusão de que a combinação da quantidade de fibra com outros fatores 

influenciam diretamente nos resultados. 

Na Figura 6.29 (d), é possível perceber que quando a variação está no 

intervalo de 23 mesh a 30 mesh, ocorre um número maior de resultados próximos 

a 3,5 MPa. É perceptível a queda da resistência nas curvas anteriores, quando os 

intervalos de relação a/c variam para valores menores. Na primeira curva (8 mesh 

a 15 mesh) os valores ficam em torno de 1,7 MPa a 2,2 MPa, chegando 

esporadicamente a 2,7 MPa. 

Na Figura 6.30, são apresentadas as curvas referentes ao módulo de 

elasticidade. 

 

 

 

Módulo de Elasticidade 

(a) 
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Figura 6.30 - Histograma de Frequência do módulo de elasticidade considerando a influência da 

variável relação a/c (a), %EVA (b), Granulometria (c) 

(b) 

(c) 
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Na Figura 6.30 (a), é possível perceber que, quando a variação está no 

intervalo de 0,5 a 0,6, indiscutivelmente ocorrem mais resultados com maiores 

valores para o módulo de elasticidade, chegando a 5,242 GPa. É notória a queda 

dos valores do módulo de elasticidade nas curvas seguintes, quando os intervalos 

de relação a/c variam entre 0,6 a 0,8. No intervalo de relação a/c 0,7 a 0,8 o 

maiores valores ficam em torno de 2,447 GPa à 2,770 GPa, chegando 

esporadicamente a 3,524 GPa. 

Na Figura 6.30 (b), a dispersão se dá praticamente da mesma forma para 

todos os níveis, entretanto observam-se resultados chegando a 5,242 GPa 

quando o intervalo varia de 4% a 5% de incorporação de EVA. 

Lembra-se que a variável fibra não está sendo analisada para esta 

propriedade mecânica, visto que, não entrou no modelo proposto para simulação 

dos resultados. 

Na Figura 6.30 (c), é possível perceber resultados próximos em todos os 

níveis. Porém há uma quantidade maior de resultados chegando aos maiores 

resultados quando as simulações ocorrem no intervalo de 24 mesh a 30 mesh, 

corroborando com os resultados das resistências já analisados. 
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7 CONCLUSÕES 

 

Por meio do trabalho realizado e, de acordo com as análises feitas, conclui-

se que: 

 

1) foi possível elaborar um software, o DosaMassa v1, que permite calcular 

diferentes traços de argamassa leve reforçada com fibras de piaçava, 

variando os materiais em diversos percentuais de incorporação; 

2) foi possível desenvolver uma modelagem matemática para avaliar o 

desempenho desse material compósito, permitindo calcular os valores 

mecânicos de interesse, a partir da variação dos parâmetros físicos, e 

comparar tais resultados com os valores obtidos pela experimentação 

física; 

3) os resultados encontrados por meio da simulação computacional 

encontram-se próximos daqueles obtidos por meio da experimentação física 

para os ensaios de tração na flexão, apresentando baixos resíduos; todavia, 

para os  resultados de resistência à compressão  ocorreram resíduos altos 

para alguns casos; 

4) foi verificada uma correlação linear entre os parâmetros de análise, para 

todas as propriedades mecânicas avaliadas; 

5) o parâmetro relação a/c se destaca como relevante para a determinação da 

resistência à tração na flexão das argamassas com as diferentes misturas 

analisadas, influindo nos demais parâmetros, como pode ser visto no item 

6.1.1; igual relação foi observada para a determinação do módulo de 

elasticidade e a resistência à compressão, itens 6.1.2 e 6.1.3; 

6) a incorporação de EVA e fibras tende, em alguns casos, a diminuir a 

resistência dos compósitos, todavia, em alguns traços essa combinação, 

com a correta escolha da mistura da argamassa, apresentou resultados 

satisfatórios para aplicações industriais na construção civil, tomando como 

exigência valores de resistência à compressão da ordem de 3 MPa; 
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7) foi verificada uma melhoria de desempenho dos compósitos pela 

incorporação das fibras, que passaram a apresentar recuperação do 

desempenho perdida, em alguns casos, com a incorporação do E.V.A, que 

trouxe como benefício a diminuição dos pesos desses materiais; 

8) em alguns casos, a diminuição do tamanho do grão representou ganhos de 

resistência, o que deve ser avaliado com cautela, em função da 

combinação com outros parâmetros, em especial tendo em vista a 

granulometria da areia; 

9) no caso avaliado, a granulometria da areia apresentou grãos que em quase 

95% são inferiores a 0,6 mm, valores estes inferiores a granulometria dos 

agregados de EVA empregados, desta forma este material está contido no 

nicho da pasta de cimento, onde fibras menores de piaçava talvez fossem 

mais significativas para recuperar a resistência perdida com a adição de 

EVA à mistura; 

10) os modelos propostos foram calibrados para os casos de combinação de 

todos os parâmetros avaliados, não sendo possível concluir de forma 

absoluta a validade do modelo para valores iguais a zero para algum dos 

parâmetros; 

11) a simulação computacional permitiu, a partir de um modelo matemático 

calibrado, estimar a variação dos parâmetros de interesse para a fabricação 

do compósito e suas influências sobre o desempenho dos materiais, 

conforme pode ser visto nos itens 6.2.2 e 6.2.2.1; 

12) nas curvas de superfície geradas com os dados da simulação, é perceptível 

a influência da relação a/c e da granulometria do EVA, percebendo que 

quanto mais próximo de 0,5 de relação a/c e 30 mesh de granulometria os 

melhores resultados, tanto das resistências quanto do módulo de 

elasticidade, são alcançados; 

13) nos histogramas de freqüência é possível observar a tendência dos valores 

de resistência, por meio da dispersão ao longo da escala de resultados, 

para os diversos agrupamentos; 
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14) por fim, verifica-se que mais importante do que a questão da avaliação dos 

resultados da experimentação física para a compreensão do 

comportamento do material, é a metodologia em si de buscar, por meio de 

modelagem matemática, encontrar modelos ajustados que apresentem 

correlações com múltiplas variáveis; talvez sendo necessário, para melhor 

ajuste, a busca por outras matrizes compósitas onde tanto a granulometria 

dos agregados quanto das fibras possam ser melhor controlados, por 

exemplo, nos extremos, ou a fibra seria muito curta ou longa, para permitir 

esse controle tecnológico e também facilitar e baratear os processos de 

produção. 

 

  



 

120 
 

 

 

8 TRABALHOS FUTUROS 

 
Com base nesta pesquisa, sugerem-se como trabalhos futuros: 

 

1) incluir novas variáveis não abordadas nesta pesquisa como o tamanho da 

fibra, diâmetro da fibra, bem como o tamanho do grão da areia e relação 

areia/cimento;  

2) avaliar se o tamanho do grão do EVA e da areia combinados influenciam 

nas propriedades mecânicas do compósito;  

3) analisar a granulometria da areia de diversas regiões do Brasil e verificar 

quais tamanhos de grão do EVA se relacionam melhor com os diversos 

tamanhos de grãos da areia para obtenção dos melhores resultados; 

4) testar e avaliar a influência da incorporação de fibras tratadas e in natura; 

5) propor nos modelos matemáticos a incorporação das variáveis ainda não 

analisadas, construindo modelos mais completos. 
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APÊNDICE A – CONSUMO DE MATERIAIS NA CONSTRUÇÃO DOS 

CORPOS-DE-PROVA (EM GRAMAS) 

 
Tabela A1 – Quantidade em gramas dos materiais consumidos na construção dos corpos-de-prova 

Traco A/C Cimento Metacaulinita Cinza Volante Areia EVA Fibra Agua Granulometria 

1 0.5 978,54 587,13 391,41 978,54 78,29 19,575 978,54 8 Mesh 

2 0.5 964,5 578,7 385,8 964,5 77,16 57,87 964,5 8 Mesh 

3 0.5 950,85 570,51 380,34 950,85 76,07 95,085 950,85 8 Mesh 

4 0.5 916,275 549,765 366,51 916,275 110 18,33 916,28 8 Mesh 

5 0.5 903,945 542,37 361,575 903,945 108,5 54,24 903,95 8 Mesh 

6 0.5 891,96 535,17 356,775 891,96 107 89,19 891,96 8 Mesh 

7 0.5 861,465 516,87 344,58 861,465 137,8 17,235 861,47 8 Mesh 

8 0.5 850,56 510,33 340,23 850,56 136,1 51,03 850,56 8 Mesh 

9 0.5 839,925 503,955 335,97 839,925 134,4 84 839,93 8 Mesh 

10 0.65 871,89 523,14 348,765 871,89 69,75 17,445 1133,5 8 Mesh 

11 0.65 860,73 516,435 344,295 860,73 68,87 51,645 1118,9 8 Mesh 

12 0.65 849,84 509,91 339,93 849,84 67,98 84,99 1104,8 8 Mesh 

13 0.65 822,12 493,275 328,845 822,12 98,66 16,44 1068,8 8 Mesh 

14 0.65 812,175 487,305 324,87 812,175 97,46 48,735 1055,8 8 Mesh 

15 0.65 802,485 481,485 321 802,485 96,3 80,25 1043,2 8 Mesh 

16 0.65 777,72 466,635 311,085 777,72 124,4 15,555 1011 8 Mesh 

17 0.65 768,825 461,295 307,53 768,825 123 46,125 999,47 8 Mesh 

18 0.65 760,125 456,075 304,05 760,125 121,6 76,005 988,16 8 Mesh 

19 0.8 786,21 471,72 314,49 786,21 62,9 15,72 1257,9 8 Mesh 

20 0.8 777,12 466,275 310,845 777,12 62,18 46,62 1243,4 8 Mesh 

21 0.8 768,225 460,935 307,29 768,225 61,46 76,83 1229,2 8 Mesh 

22 0.8 745,5 447,3 298,2 745,5 89,46 14,91 1192,8 8 Mesh 

23 0.8 737,325 442,395 294,93 737,325 88,49 44,235 1179,7 8 Mesh 

24 0.8 729,33 437,595 291,735 729,33 87,53 72,93 1166,9 8 Mesh 

25 0.8 708,81 425,28 283,53 708,81 113,4 14,175 1134,1 8 Mesh 

26 0.8 701,415 420,84 280,56 701,415 112,2 42,09 1122,3 8 Mesh 

27 0.8 694,17 416,505 277,665 694,17 111,1 69,42 1110,7 8 Mesh 

28 0.5 978,54 587,13 391,41 978,54 78,29 19,575 978,54 16 Mesh 

29 0.5 964,5 578,7 385,8 964,5 77,16 57,87 964,5 16 Mesh 

30 0.5 950,85 570,51 380,34 950,85 76,07 95,085 950,85 16 Mesh 

31 0.5 916,275 549,765 366,51 916,275 110 18,33 916,28 16 Mesh 

32 0.5 903,945 542,37 361,575 903,945 108,5 54,24 903,95 16 Mesh 

33 0.5 891,96 535,17 356,775 891,96 107 89,19 891,96 16 Mesh 

34 0.5 861,465 516,87 344,58 861,465 137,8 17,235 861,47 16 Mesh 

35 0.5 850,56 510,33 340,23 850,56 136,1 51,03 850,56 16 Mesh 
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36 0.5 839,925 503,955 335,97 839,925 134,4 84 839,93 16 Mesh 

37 0.65 871,89 523,14 348,765 871,89 69,75 17,445 1133,5 16 Mesh 

38 0.65 860,73 516,435 344,295 860,73 68,87 51,645 1118,9 16 Mesh 

39 0.65 849,84 509,91 339,93 849,84 67,98 84,99 1104,8 16 Mesh 

40 0.65 822,12 493,275 328,845 822,12 98,66 16,44 1068,8 16 Mesh 

41 0.65 812,175 487,305 324,87 812,175 97,46 48,735 1055,8 16 Mesh 

42 0.65 802,485 481,485 321 802,485 96,3 80,25 1043,2 16 Mesh 

43 0.65 777,72 466,635 311,085 777,72 124,4 15,555 1011 16 Mesh 

44 0.65 768,825 461,295 307,53 768,825 123 46,125 999,47 16 Mesh 

45 0.65 760,125 456,075 304,05 760,125 121,6 76,005 988,16 16 Mesh 

46 0.8 786,21 471,72 314,49 786,21 62,9 15,72 1257,9 16 Mesh 

47 0.8 777,12 466,275 310,845 777,12 62,18 46,62 1243,4 16 Mesh 

48 0.8 768,225 460,935 307,29 768,225 61,46 76,83 1229,2 16 Mesh 

49 0.8 745,5 447,3 298,2 745,5 89,46 14,91 1192,8 16 Mesh 

50 0.8 737,325 442,395 294,93 737,325 88,49 44,235 1179,7 16 Mesh 

51 0.8 729,33 437,595 291,735 729,33 87,53 72,93 1166,9 16 Mesh 

52 0.8 708,81 425,28 283,53 708,81 113,4 14,175 1134,1 16 Mesh 

53 0.8 701,415 420,84 280,56 701,415 112,2 42,09 1122,3 16 Mesh 

54 0.8 694,17 416,505 277,665 694,17 111,1 69,42 1110,7 16 Mesh 

55 0.5 978,54 587,13 391,41 978,54 78,29 19,575 978,54 30 Mesh 

56 0.5 964,5 578,7 385,8 964,5 77,16 57,87 964,5 30 Mesh 

57 0.5 950,85 570,51 380,34 950,85 76,07 95,085 950,85 30 Mesh 

58 0.5 916,275 549,765 366,51 916,275 110 18,33 916,28 30 Mesh 

59 0.5 903,945 542,37 361,575 903,945 108,5 54,24 903,95 30 Mesh 

60 0.5 891,96 535,17 356,775 891,96 107 89,19 891,96 30 Mesh 

61 0.5 861,465 516,87 344,58 861,465 137,8 17,235 861,47 30 Mesh 

62 0.5 850,56 510,33 340,23 850,56 136,1 51,03 850,56 30 Mesh 

63 0.5 839,925 503,955 335,97 839,925 134,4 84 839,93 30 Mesh 

64 0.65 871,89 523,14 348,765 871,89 69,75 17,445 1133,5 30 Mesh 

65 0.65 860,73 516,435 344,295 860,73 68,87 51,645 1118,9 30 Mesh 

66 0.65 849,84 509,91 339,93 849,84 67,98 84,99 1104,8 30 Mesh 

67 0.65 822,12 493,275 328,845 822,12 98,66 16,44 1068,8 30 Mesh 

68 0.65 812,175 487,305 324,87 812,175 97,46 48,735 1055,8 30 Mesh 

69 0.65 802,485 481,485 321 802,485 96,3 80,25 1043,2 30 Mesh 

70 0.65 777,72 466,635 311,085 777,72 124,4 15,555 1011 30 Mesh 

71 0.65 768,825 461,295 307,53 768,825 123 46,125 999,47 30 Mesh 

72 0.65 760,125 456,075 304,05 760,125 121,6 76,005 988,16 30 Mesh 

73 0.8 786,21 471,72 314,49 786,21 62,9 15,72 1257,9 30 Mesh 

74 0.8 777,12 466,275 310,845 777,12 62,18 46,62 1243,4 30 Mesh 

75 0.8 768,225 460,935 307,29 768,225 61,46 76,83 1229,2 30 Mesh 

76 0.8 745,5 447,3 298,2 745,5 89,46 14,91 1192,8 30 Mesh 
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77 0.8 737,325 442,395 294,93 737,325 88,49 44,235 1179,7 30 Mesh 

78 0.8 729,33 437,595 291,735 729,33 87,53 72,93 1166,9 30 Mesh 

79 0.8 708,81 425,28 283,53 708,81 113,4 14,175 1134,1 30 Mesh 

80 0.8 701,415 420,84 280,56 701,415 112,2 42,09 1122,3 30 Mesh 

81 0.8 694,17 416,505 277,665 694,17 111,1 69,42 1110,7 30 Mesh 

 
 

Tabela A2 – Quantidade em gramas do total de materiais consumidos na construção dos corpos-

de-prova 

Consumo Total (gramas) 

Cimento Metacaulinita Cinza Areia EVA Fibra Água 

66396,11 39837,6 26558,42 66396,11 7866,225 3962,025 88416,95 
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APÊNDICE B – RESULTADOS DOS ENSAIOS DE TRAÇÃO NA 

FLEXÃO, COMPRESSÃO E MÓDULO DE ELASTICIDADE 

 
 
Tabela B1 – Resultados dos ensaios de resistência à tração na flexão e compressão (em MPa) e 

do módulo de elasticidade (em GPa) 

 

Traço A/C EVA Fibra Mesh   Traço A/C EVA Fibra Mesh 

1 0,5 4% 1% 8   2 0,5 4% 3% 8 

Ensaio/Resultado fct Ec fcc   Ensaio/Resultado fct Ec fcc 

CP1 2,602 4,716 8,352   CP1 2,624 5,355 10,593 

CP2 2,033 3,867 9,065   CP2 2,687 4,391 9,982 

CP3 2,738 5,565 9,065   CP3 2,764 6,319 11,205 

Traço A/C EVA Fibra Mesh   Traço A/C EVA Fibra Mesh 

3 0,5 4% 5% 8   4 0,5 6% 1% 8 

Ensaio/Resultado fct Ec fcc   Ensaio/Resultado fct Ec fcc 

CP1 2,686 4,893 12,019   CP1 2,375 4,717 9,167 

CP2 2,575 4,012 11,154   CP2 2,282 3,868 8,556 

CP3 2,873 5,773 13,191   CP3 2,256 5,566 9,778 

Traço A/C EVA Fibra Mesh   Traço A/C EVA Fibra Mesh 

5 0,5 6% 3% 8   6 0,5 6% 5% 8 

Ensaio/Resultado fct Ec fcc   Ensaio/Resultado fct Ec fcc 

CP1 1,799 3,757 7,487   CP1 2,421 4,165 12,019 

CP2 1,887 3,080 6,875   CP2 2,488 3,416 11,408 

CP3 1,891 4,433 8,098   CP3 2,355 4,915 12,631 

Traço A/C EVA Fibra Mesh   Traço A/C EVA Fibra Mesh 

7 0,5 8% 1% 8   8 0,5 8% 3% 8 

Ensaio/Resultado fct Ec fcc   Ensaio/Resultado fct Ec fcc 

CP1 2,465 5,123 9,269   CP1 2,614 4,397 7,690 

CP2 2,406 4,201 8,658   CP2 2,404 3,605 7,079 

CP3 2,278 6,045 9,880   CP3 2,125 5,188 8,302 

Traço A/C EVA Fibra Mesh   Traço A/C EVA Fibra Mesh 

9 0,5 8% 5% 8   10 0,5 4% 1% 16 

Ensaio/Resultado fct Ec fcc   Ensaio/Resultado fct Ec fcc 

CP1 2,529 4,610 9,626   CP1 2,360 4,535 15,126 

CP2 2,223 3,780 9,015   CP2 2,220 3,718 14,515 

CP3 2,437 5,439 10,237   CP3 2,820 5,351 15,737 

Traço A/C EVA Fibra Mesh   Traço A/C EVA Fibra Mesh 

11 0,5 4% 3% 16   12 0,5 4% 5% 16 

Ensaio/Resultado fct Ec fcc   Ensaio/Resultado fct Ec fcc 

CP1 2,639 5,480 18,335   CP1 2,999 4,953 21,543 
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CP2 2,756 4,494 17,723   CP2 2,572 4,061 20,932 

CP3 2,877 6,466 18,946   CP3 2,872 5,845 22,154 

Traço A/C EVA Fibra Mesh   Traço A/C EVA Fibra Mesh 

13 0,5 6% 1% 16   14 0,5 6% 3% 16 

Ensaio/Resultado fct Ec fcc   Ensaio/Resultado fct Ec fcc 

CP1 3,018 4,254 17,367   CP1 2,860 4,744 14,260 

CP2 3,357 3,488 16,756   CP2 2,707 3,890 13,649 

CP3 3,560 5,020 17,978   CP3 2,512 5,598 14,871 

Traço A/C EVA Fibra Mesh   Traço A/C EVA Fibra Mesh 

15 0,5 6% 5% 16   16 0,5 8% 1% 16 

Ensaio/Resultado fct Ec fcc   Ensaio/Resultado fct Ec fcc 

CP1 2,924 4,953 17,469   CP1 2,530 4,395 14,209 

CP2 2,828 4,061 16,858   CP2 2,601 3,604 13,598 

CP3 3,094 5,845 18,080   CP3 2,220 5,186 14,821 

Traço A/C EVA Fibra Mesh   Traço A/C EVA Fibra Mesh 

17 0,5 8% 3% 16   18 0,5 8% 5% 16 

Ensaio/Resultado fct Ec fcc   Ensaio/Resultado fct Ec fcc 

CP1 2,618 4,830 14,617   CP1 2,981 4,391 15,279 

CP2 2,612 3,961 14,006   CP2 3,002 3,601 14,668 

CP3 2,493 5,699 15,228   CP3 3,022 5,181 15,890 

Traço A/C EVA Fibra Mesh   Traço A/C EVA Fibra Mesh 

19 0,5 4% 1% 30   20 0,5 4% 3% 30 

Ensaio/Resultado fct Ec fcc   Ensaio/Resultado fct Ec fcc 

CP1 2,954 5,603 18,182   CP1 4,230 5,054 24,955 

CP2 2,883 4,595 17,571   CP2 3,544 4,144 24,344 

CP3 3,026 6,612 18,793   CP3 3,987 5,964 25,567 

Traço A/C EVA Fibra Mesh   Traço A/C EVA Fibra Mesh 

21 0,5 4% 5% 30   22 0,5 6% 1% 30 

Ensaio/Resultado fct Ec fcc   Ensaio/Resultado fct Ec fcc 

CP1 4,138 5,092 26,076   CP1 3,537 5,603 23,733 

CP2 4,630 4,175 25,465   CP2 3,810 4,594 24,141 

CP3 3,485 6,009 26,687   CP3 2,942 6,612 22,816 

Traço A/C EVA Fibra Mesh   Traço A/C EVA Fibra Mesh 

23 0,5 6% 3% 30   24 0,5 6% 5% 30 

Ensaio/Resultado fct Ec fcc   Ensaio/Resultado fct Ec fcc 

CP1 2,788 3,954 20,677   CP1 3,465 6,059 20,168 

CP2 3,294 3,242 20,066   CP2 3,636 4,968 19,557 

CP3 3,148 4,666 21,289   CP3 3,291 7,149 20,779 

Traço A/C EVA Fibra Mesh   Traço A/C EVA Fibra Mesh 

25 0,5 8% 1% 30   26 0,5 8% 3% 30 

Ensaio/Resultado fct Ec fcc   Ensaio/Resultado fct Ec fcc 
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CP1 3,168 4,160 19,608   CP1 2,699 4,902 21,543 

CP2 2,877 3,411 18,997   CP2 3,086 4,020 20,932 

CP3 2,881 4,909 20,219   CP3 3,403 5,784 22,154 

Traço A/C EVA Fibra Mesh   Traço A/C EVA Fibra Mesh 

27 0,5 8% 5% 30   28 0,65 4% 1% 8 

Ensaio/Resultado fct Ec fcc   Ensaio/Resultado fct Ec fcc 

CP1 2,710 5,024 17,723   CP1 1,932 4,291 7,538 

CP2 3,228 4,119 17,112   CP2 1,840 3,519 6,926 

CP3 2,966 5,928 18,335   CP3 1,622 5,063 8,149 

Traço A/C EVA Fibra Mesh   Traço A/C EVA Fibra Mesh 

29 0,65 4% 3% 8   30 0,65 4% 5% 8 

Ensaio/Resultado fct Ec fcc   Ensaio/Resultado fct Ec fcc 

CP1 1,764 3,676 8,352   CP1 1,819 3,834 8,556 

CP2 1,601 3,015 7,741   CP2 1,909 3,143 7,945 

CP3 1,873 4,338 8,964   CP3 1,906 4,524 9,167 

Traço A/C EVA Fibra Mesh   Traço A/C EVA Fibra Mesh 

31 0,65 6% 1% 8   32 0,65 6% 3% 8 

Ensaio/Resultado fct Ec fcc   Ensaio/Resultado fct Ec fcc 

CP1 1,953 4,282 8,505   CP1 1,697 4,313 5,399 

CP2 1,582 3,511 7,894   CP2 1,601 3,536 4,787 

CP3 2,079 5,052 9,116   CP3 1,702 5,089 6,010 

Traço A/C EVA Fibra Mesh   Traço A/C EVA Fibra Mesh 

33 0,65 6% 5% 8   34 0,65 8% 1% 8 

Ensaio/Resultado fct Ec fcc   Ensaio/Resultado fct Ec fcc 

CP1 1,700 3,100 5,297   CP1 1,602 3,581 6,264 

CP2 1,655 2,542 4,686   CP2 1,660 2,936 5,653 

CP3 1,611 3,658 5,908   CP3 1,483 4,225 6,875 

Traço A/C EVA Fibra Mesh   Traço A/C EVA Fibra Mesh 

35 0,65 8% 3% 8   36 0,65 8% 5% 8 

Ensaio/Resultado fct Ec fcc   Ensaio/Resultado fct Ec fcc 

CP1 1,673 2,578 5,449   CP1 1,544 3,229 5,246 

CP2 1,457 2,114 4,838   CP2 1,362 2,647 4,635 

CP3 1,244 3,042 6,061   CP3 1,453 3,810 5,857 

Traço A/C EVA Fibra Mesh   Traço A/C EVA Fibra Mesh 

37 0,65 4% 1% 16   38 0,65 4% 3% 16 

Ensaio/Resultado fct Ec fcc   Ensaio/Resultado fct Ec fcc 

CP1 1,886 3,586 15,330   CP1 2,137 3,086 11,663 

CP2 1,964 2,941 14,719   CP2 1,633 2,530 11,052 

CP3 2,095 4,231 15,941   CP3 2,418 3,641 12,274 

Traço A/C EVA Fibra Mesh   Traço A/C EVA Fibra Mesh 

39 0,65 4% 5% 16   40 0,65 6% 1% 16 
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Ensaio/Resultado fct Ec fcc   Ensaio/Resultado fct Ec fcc 

CP1 2,124 3,388 9,677   CP1 2,432 2,891 8,760 

CP2 2,237 2,778 9,065   CP2 2,318 2,371 8,149 

CP3 2,255 3,997 10,288   CP3 2,224 3,412 9,371 

Traço A/C EVA Fibra Mesh   Traço A/C EVA Fibra Mesh 

41 0,65 6% 3% 16   42 0,65 6% 5% 16 

Ensaio/Resultado fct Ec fcc   Ensaio/Resultado fct Ec fcc 

CP1 2,116 3,587 10,899   CP1 2,166 2,987 12,681 

CP2 2,157 2,941 10,288   CP2 2,455 2,449 12,070 

CP3 2,076 4,232 11,510   CP3 2,084 3,524 13,293 

Traço A/C EVA Fibra Mesh   Traço A/C EVA Fibra Mesh 

43 0,65 8% 1% 16   44 0,65 8% 3% 16 

Ensaio/Resultado fct Ec fcc   Ensaio/Resultado fct Ec fcc 

CP1 2,093 3,397 9,880   CP1 1,873 3,020 7,996 

CP2 2,523 2,785 9,269   CP2 1,942 2,476 7,385 

CP3 2,453 4,008 10,491   CP3 2,012 3,563 8,607 

Traço A/C EVA Fibra Mesh   Traço A/C EVA Fibra Mesh 

45 0,65 8% 5% 16   46 0,65 4% 1% 30 

Ensaio/Resultado fct Ec fcc   Ensaio/Resultado fct Ec fcc 

CP1 2,291 3,338 10,746   CP1 1,808 3,537 16,756 

CP2 2,273 2,737 10,135   CP2 2,260 2,900 16,145 

CP3 2,308 3,939 11,357   CP3 2,000 4,173 17,367 

Traço A/C EVA Fibra Mesh   Traço A/C EVA Fibra Mesh 

47 0,65 4% 3% 30   48 0,65 4% 5% 30 

Ensaio/Resultado fct Ec fcc   Ensaio/Resultado fct Ec fcc 

CP1 1,967 3,766 14,057   CP1 1,777 3,723 10,593 

CP2 1,885 3,088 13,445   CP2 1,865 3,053 9,982 

CP3 2,050 4,444 14,668   CP3 1,871 4,394 11,205 

Traço A/C EVA Fibra Mesh   Traço A/C EVA Fibra Mesh 

49 0,65 6% 1% 30   50 0,65 6% 3% 30 

Ensaio/Resultado fct Ec fcc   Ensaio/Resultado fct Ec fcc 

CP1 2,310 3,698 14,617   CP1 1,600 2,724 10,695 

CP2 2,133 3,032 14,006   CP2 1,885 2,234 10,084 

CP3 1,906 4,363 15,228   CP3 1,742 3,214 11,306 

Traço A/C EVA Fibra Mesh   Traço A/C EVA Fibra Mesh 

51 0,65 6% 5% 30   52 0,65 8% 1% 30 

Ensaio/Resultado fct Ec fcc   Ensaio/Resultado fct Ec fcc 

CP1 1,962 3,130 9,167   CP1 2,042 2,023 12,732 

CP2 2,034 2,567 8,556   CP2 1,604 1,659 12,121 

CP3 2,025 3,693 9,778   CP3 1,610 2,387 13,344 

Traço A/C EVA Fibra Mesh   Traço A/C EVA Fibra Mesh 
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53 0,65 8% 3% 30   54 0,65 8% 5% 30 

Ensaio/Resultado fct Ec fcc   Ensaio/Resultado fct Ec fcc 

CP1 1,516 2,444 11,205   CP1 1,652 2,769 9,524 

CP2 1,808 2,004 10,593   CP2 1,740 2,271 8,913 

CP3 1,466 2,884 11,816   CP3 1,746 3,267 10,135 

Traço A/C EVA Fibra Mesh   Traço A/C EVA Fibra Mesh 

55 0,8 4% 1% 8   56 0,8 4% 3% 8 

Ensaio/Resultado fct Ec fcc   Ensaio/Resultado fct Ec fcc 

CP1 1,829 2,583 6,570   CP1 2,017 3,568 4,889 

CP2 1,863 2,118 5,959   CP2 2,045 2,925 4,278 

CP3 1,795 3,048 7,181   CP3 2,031 4,210 5,500 

Traço A/C EVA Fibra Mesh   Traço A/C EVA Fibra Mesh 

57 0,8 4% 5% 8   58 0,8 6% 1% 8 

Ensaio/Resultado fct Ec fcc   Ensaio/Resultado fct Ec fcc 

CP1 1,887 2,807 3,922   CP1 1,767 2,547 5,144 

CP2 1,669 2,301 3,310   CP2 1,770 2,089 4,533 

CP3 1,759 3,312 4,533   CP3 1,768 3,005 5,755 

Traço A/C EVA Fibra Mesh   Traço A/C EVA Fibra Mesh 

59 0,8 6% 3% 8   60 0,8 6% 5% 8 

Ensaio/Resultado fct Ec fcc   Ensaio/Resultado fct Ec fcc 

CP1 1,325 2,769 3,616   CP1 1,565 2,261 3,769 

CP2 1,508 2,270 3,005   CP2 1,425 1,854 3,158 

CP3 1,466 3,267 4,227   CP3 1,495 2,667 4,380 

Traço A/C EVA Fibra Mesh   Traço A/C EVA Fibra Mesh 

61 0,8 8% 1% 8   62 0,8 8% 3% 8 

Ensaio/Resultado fct Ec fcc   Ensaio/Resultado fct Ec fcc 

CP1 1,350 2,205 3,463   CP1 1,227 2,690 3,412 

CP2 1,258 1,808 2,852   CP2 1,282 2,206 2,801 

CP3 1,177 2,602 4,074   CP3 1,338 3,174 4,023 

Traço A/C EVA Fibra Mesh   Traço A/C EVA Fibra Mesh 

63 0,8 8% 5% 8   64 0,8 4% 1% 16 

Ensaio/Resultado fct Ec fcc   Ensaio/Resultado fct Ec fcc 

CP1 1,403 1,434 3,616   CP1 1,706 2,206 5,653 

CP2 1,217 1,176 3,005   CP2 1,748 1,809 5,042 

CP3 1,437 1,692 4,227   CP3 1,727 2,603 6,264 

Traço A/C EVA Fibra Mesh   Traço A/C EVA Fibra Mesh 

65 0,8 4% 3% 16   66 0,8 4% 5% 16 

Ensaio/Resultado fct Ec fcc   Ensaio/Resultado fct Ec fcc 

CP1 1,528 2,328 3,871   CP1 1,548 2,270 5,093 

CP2 1,541 1,909 3,259   CP2 1,637 1,861 4,482 

CP3 1,554 2,747 4,482   CP3 1,642 2,678 5,704 
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Traço A/C EVA Fibra Mesh   Traço A/C EVA Fibra Mesh 

67 0,8 6% 1% 16   68 0,8 6% 3% 16 

Ensaio/Resultado fct Ec fcc   Ensaio/Resultado fct Ec fcc 

CP1 1,375 2,073 4,023   CP1 1,321 2,797 5,297 

CP2 1,525 1,700 3,412   CP2 1,409 2,294 4,686 

CP3 1,209 2,446 4,635   CP3 1,415 3,300 5,908 

Traço A/C EVA Fibra Mesh   Traço A/C EVA Fibra Mesh 

69 0,8 6% 5% 16   70 0,8 8% 1% 16 

Ensaio/Resultado fct Ec fcc   Ensaio/Resultado fct Ec fcc 

CP1 1,413 2,642 3,158   CP1 1,251 2,187 4,635 

CP2 1,486 2,166 2,546   CP2 1,210 1,793 4,023 

CP3 1,476 3,118 3,769   CP3 1,169 2,581 5,246 

Traço A/C EVA Fibra Mesh   Traço A/C EVA Fibra Mesh 

71 0,8 8% 3% 16   72 0,8 8% 5% 16 

Ensaio/Resultado fct Ec fcc   Ensaio/Resultado fct Ec fcc 

CP1 1,316 1,825 4,736   CP1 1,143 1,378 2,699 

CP2 1,389 1,497 4,125   CP2 1,231 1,130 2,088 

CP3 1,379 2,154 5,348   CP3 1,236 1,626 3,310 

Traço A/C EVA Fibra Mesh   Traço A/C EVA Fibra Mesh 

73 0,8 4% 1% 30   74 0,8 4% 3% 30 

Ensaio/Resultado fct Ec fcc   Ensaio/Resultado fct Ec fcc 

CP1 1,182 2,257 3,616   CP1 1,142 1,901 6,672 

CP2 1,323 1,850 3,005   CP2 1,230 1,559 6,061 

CP3 1,222 2,663 4,227   CP3 1,236 2,243 7,283 

Traço A/C EVA Fibra Mesh   Traço A/C EVA Fibra Mesh 

75 0,8 4% 5% 30   76 0,8 6% 1% 30 

Ensaio/Resultado fct Ec fcc   Ensaio/Resultado fct Ec fcc 

CP1 1,086 1,623 4,431   CP1 0,889 1,072 3,871 

CP2 1,034 1,330 3,820   CP2 0,866 0,879 3,259 

CP3 1,030 1,915 5,042   CP3 1,017 1,265 4,482 

Traço A/C EVA Fibra Mesh   Traço A/C EVA Fibra Mesh 

77 0,8 6% 3% 30   78 0,8 6% 5% 30 

Ensaio/Resultado fct Ec fcc   Ensaio/Resultado fct Ec fcc 

CP1 0,966 2,138 4,533   CP1 0,913 1,959 3,718 

CP2 0,881 1,753 3,922   CP2 1,030 1,606 3,107 

CP3 0,875 2,523 5,144   CP3 1,026 2,312 4,329 

Traço A/C EVA Fibra Mesh   Traço A/C EVA Fibra Mesh 

79 0,8 8% 1% 30   80 0,8 8% 3% 30 

Ensaio/Resultado fct Ec fcc   Ensaio/Resultado fct Ec fcc 

CP1 1,390 1,913 6,672   CP1 0,885 1,648 5,551 

CP2 1,326 1,569 6,061   CP2 0,993 1,351 4,940 
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CP3 1,261 2,257 7,283   CP3 0,939 1,945 6,162 

Traço A/C EVA Fibra Mesh             

81 0,8 8% 5% 30           

Ensaio/Resultado fct Ec fcc           

CP1 1,068 1,701 4,940           

CP2 1,150 1,395 4,329           

CP3 1,150 2,007 5,551             
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APÊNDICE C – SCRIPT DO SOFTWARE R PARA ELABORAÇÃO 

DO MODELO EC 

 
 

#Leitura dos Dados 

dados <- read.table("Dados.txt", header=T, sep="\t") 

dados 

 

#Regressão Linear Múltipla 

 

modelo<-lm(Ec~EVA+Fibra+AC*Granu, dados) # Modelo com apenas a interação 

AC e Granulometria 

 

cor(dados)   # Correlação entre as variáveis               

 

summary(modelo)  #Exibe os coeficientes, Resíduos, R, R², p-value, Teste 

F, Teste t 

anova(modelo)  # Análise de Variância 

coefficients(modelo)  #Exibe os coeficientes do modelo 

predict(modelo) # Prediz valores com auxílio do modelo 

 

par(mfrow=c(2,1),pch=20) # Coloca 2 Gráficos juntos na mesma tela 

plot(predict(modelo),ylab="Módulo de Elasticidade", xlab="Amostras", 

ylim=c(-1,3), col="red")   # Gráfico com os valores preditos 

plot(dados$Ec, ylab="Módulo de Elasticidade", xlab="Amostras",ylim=c(-

1,3), col="blue")    # Gráfico com os valores reais 

 

par(mfrow=c(2,2),pch=20)  # Coloca 4 Gráficos juntos na mesma tela 

plot(modelo)   # Diversos Graficos para análise do modelo 

 

residuals(modelo)  # Mostra os resíduos 

plot(residuals(modelo), ylab="Resíduos", xlab="Amostras",ylim=c(-1,1)) # 

Grafico com os resíduos 

                                                                                                                      

plot(dados$Ec, predict(modelo), ylab="Valores Observados", xlab="Valores 

Previstos", ylim=c(0,2), xlim=c(0,2)) 

lines(modelo) 

 

residuos = c((1-(predict(modelo)/dados$Ec))*100) 

plot(residuos, ylab="Resíduos (%)", xlab="Amostras",ylim=c(-100,100)) # 

Grafico com os resíduos em porcentagem 

abline(0,0) 

 

library(lattice)   # Biblioteca para o Gráfico de Superfície 

g <- read.table("Resultado.txt", header=T, sep="\t")    # Ler dados 

simulados 

rgb.palette <- colorRampPalette(c("yellow", "green4", "blue", "red"), 

space ="rgb")   # Prepara cor do gráfico de superfície 

wireframe(ec~AC+Granu, data=g, main="A/C X Mesh", sub="Modelo Múltiplo", 

screen=list(z=10,x=-35,y=20), drape=T,border=F, 

col.regions=rgb.palette(90), col=0)  
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library(fdth) # Carrega biblioteca para os gráficos de frequência 

#Histogramas  de FrequÊncia - Relação A/C 

par(mfrow=c(2,2),pch=20) 

dados56ac <- read.table("Resultado-5-6-ac.txt", header=T, sep="\t")    # 

Ler dados simulados 

dados67ac <- read.table("Resultado-6-7-ac.txt", header=T, sep="\t")    # 

Ler dados simulados 

dados78ac <- read.table("Resultado-7-8-ac.txt", header=T, sep="\t")    # 

Ler dados simulados 

d56ac <- fdt(dados56ac$ec); 

d67ac <- fdt(dados67ac$ec); 

d78ac <- fdt(dados78ac$ec); 

plot(d56ac, main="Relação A/C: 0,5 à 0,6", v=FALSE, cex=.8, x.round=3, 

x.las=2, xlab=NULL, col=rainbow(22))  

plot(d67ac, main="Relação A/C: 0,6 à 0,7", v=FALSE, cex=.8, x.round=3, 

x.las=2, xlab=NULL, col=rainbow(22))  

plot(d78ac, main="Relação A/C: 0,7 à 0,8", v=FALSE, cex=.8, x.round=3, 

x.las=2, xlab=NULL, col=rainbow(22))  

 

# Histogramas  de FrequÊncia - %EVA 

par(mfrow=c(2,2),pch=20) 

dados45eva <- read.table("Resultado-4-5-eva.txt", header=T, sep="\t")    

# Ler dados simulados 

dados56eva <- read.table("Resultado-5-6-eva.txt", header=T, sep="\t")    

# Ler dados simulados 

dados67eva <- read.table("Resultado-6-7-eva.txt", header=T, sep="\t")    

# Ler dados simulados 

dados78eva <- read.table("Resultado-7-8-eva.txt", header=T, sep="\t")    

# Ler dados simulados 

d45eva <- fdt(dados45eva$ec); 

d56eva <- fdt(dados56eva$ec); 

d67eva <- fdt(dados67eva$ec); 

d78eva <- fdt(dados78eva$ec); 

plot(d45eva, main="% EVA: 4% à 5%", v=FALSE, cex=.8, x.round=3, x.las=2, 

xlab=NULL, col=rainbow(22))  

plot(d56eva, main="% EVA: 5% à 6%", v=FALSE, cex=.8, x.round=3, x.las=2, 

xlab=NULL, col=rainbow(22))  

plot(d67eva, main="% EVA: 6% à 7%", v=FALSE, cex=.8, x.round=3, x.las=2, 

xlab=NULL, col=rainbow(22))  

plot(d78eva, main="% EVA: 7% à 8%", v=FALSE, cex=.8, x.round=3, x.las=2, 

xlab=NULL, col=rainbow(22))  

 

# Histogramas  de FrequÊncia - %Fibra 

par(mfrow=c(2,2),pch=20) 

dados12fibra <- read.table("Resultado-1-2-fibra.txt", header=T, sep="\t")    

# Ler dados simulados 

dados23fibra <- read.table("Resultado-2-3-fibra.txt", header=T, sep="\t")    

# Ler dados simulados 

dados34fibra <- read.table("Resultado-3-4-fibra.txt", header=T, sep="\t")    

# Ler dados simulados 

dados45fibra <- read.table("Resultado-4-5-fibra.txt", header=T, sep="\t")    

# Ler dados simulados 

d12fibra <- fdt(dados12fibra$ec); 

d23fibra <- fdt(dados23fibra$ec); 

d34fibra <- fdt(dados34fibra$ec); 

d45fibra <- fdt(dados45fibra$ec); 
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plot(d12fibra, main="%Fibra: 1% à 2%", v=FALSE, cex=.8, x.round=3, 

x.las=2, xlab=NULL, col=rainbow(22))  

plot(d23fibra, main="%Fibra: 2% à 3%", v=FALSE, cex=.8, x.round=3, 

x.las=2, xlab=NULL, col=rainbow(22))  

plot(d34fibra, main="%Fibra: 3% à 4%", v=FALSE, cex=.8, x.round=3, 

x.las=2, xlab=NULL, col=rainbow(22))  

plot(d45fibra, main="%Fibra: 4% à 5%", v=FALSE, cex=.8, x.round=3, 

x.las=2, xlab=NULL, col=rainbow(22))  

 

# Histogramas  de FrequÊncia - Granulometria 

par(mfrow=c(2,2),pch=20) 

dados815granu <- read.table("Resultado-8-15-granu.txt", header=T, 

sep="\t")    # Ler dados simulados 

dados1623granu  <- read.table("Resultado-16-23-granu.txt", header=T, 

sep="\t")    # Ler dados simulados 

dados2430granu <- read.table("Resultado-24-30-granu.txt", header=T, 

sep="\t")    # Ler dados simulados 

d815granu <- fdt(dados815granu$ec); 

d1623granu <- fdt(dados1623granu$ec); 

d2430granu <- fdt(dados2430granu$ec); 

plot(d815granu, main="Granulometria: 8 à 15 Mesh", v=FALSE, cex=.8, 

x.round=3, x.las=2, xlab=NULL, col=rainbow(22))  

plot(d1623granu, main="Granulometria: 16 à 23 Mesh", v=FALSE, cex=.8, 

x.round=3, x.las=2, xlab=NULL, col=rainbow(22))  

plot(d2430granu, main="Granulometria: 24 à 30 Mesh", v=FALSE, cex=.8, 

x.round=3, x.las=2, xlab=NULL, col=rainbow(22))  
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APÊNDICE D – SCRIPT DO SOFTWARE R PARA ELABORAÇÃO 

DO MODELO FCT 

 
#Leitura dos Dados 

dados <- read.table("Dados.txt", header=T, sep="\t") 

dados 

 

#Regressão Linear Múltipla 

 

modelo<-lm(FcT~AC*Granu*EVA+Fibra, dados) 

 

cor(dados)   # Correlação entre as variáveis 

 

summary(modelo)  #Exibe os coeficientes, Resíduos, R, R², p-value, Teste 

F, Teste t 

anova(modelo)  # Análise de Variância 

coefficients(modelo)  #Exibe os coeficientes do modelo 

predict(modelo) # Prediz valores com auxílio do modelo 

 

par(mfrow=c(2,1),pch=20) # Coloca 2 Gráficos juntos na mesma tela 

plot(predict(modelo),ylab="Resistência à Tração na Flexão", 

xlab="Amostras", ylim=c(-1,5), col = "red")   # Gráfico com os valores 

preditos 

plot(dados$FcT, ylab="Resistência à Tração na Flexão", 

xlab="Amostras",ylim=c(-1,5), col = "blue")    # Gráfico com os valores 

reais 

plot(dados$FcT, predict(modelo), ylab="Valores Observados", xlab="Valores 

Previstos")   #Gráfico dos valores preditos e observados 

 

par(mfrow=c(2,2),pch=20)  # Coloca 4 Gráficos juntos na mesma tela 

plot(modelo, las=1)   # Diversos Graficos para análise do modelo 

 

residuals(modelo)  # Mostra os resíduos 

plot(residuals(modelo), ylab="Resíduos", xlab="Amostras",ylim=c(-1,1)) # 

Grafico com os resíduos 

 

residuos = c((1-(predict(modelo)/dados$FcT))*100) 

plot(residuos, ylab="Resíduos (%)", xlab="Amostras",ylim=c(-100,100)) # 

Grafico com os resíduos em porcentagem 

abline(0,0) 

 

library(lattice)   # Biblioteca para o Gráfico de Superfície 

g <- read.table("Resultado.txt", header=T, sep="\t")    # Ler dados 

simulados 

rgb.palette <- colorRampPalette(c("yellow", "green4", "blue", "red"), 

space ="rgb")   # Prepara cor do gráfico de superfície 

wireframe(fct~AC+Granu, data=g, main="A/C X Mesh", sub="Modelo Múltiplo", 

screen=list(z=0,x=-45,y=30), drape=T,border=F, 

col.regions=rgb.palette(90), col=0)  

 

library(fdth) # Carrega biblioteca para os gráficos de frequência 

# Histogramas  de FrequÊncia - Relação A/C 

par(mfrow=c(2,2),pch=20) 
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dados56ac <- read.table("Resultado-5-6-ac.txt", header=T, sep="\t")    # 

Ler dados simulados 

dados67ac <- read.table("Resultado-6-7-ac.txt", header=T, sep="\t")    # 

Ler dados simulados      

dados78ac <- read.table("Resultado-7-8-ac.txt", header=T, sep="\t")    # 

Ler dados simulados 

d56ac <- fdt(dados56ac$fct); 

d67ac <- fdt(dados67ac$fct); 

d78ac <- fdt(dados78ac$fct); 

plot(d56ac, main="Relação A/C: 0,5 à 0,6", v=FALSE, cex=.8, x.round=3, 

x.las=2, xlab=NULL, col=rainbow(22))  

plot(d67ac, main="Relação A/C: 0,6 à 0,7", v=FALSE, cex=.8, x.round=3, 

x.las=2, xlab=NULL, col=rainbow(22))  

plot(d78ac, main="Relação A/C: 0,7 à 0,8", v=FALSE, cex=.8, x.round=3, 

x.las=2, xlab=NULL, col=rainbow(22))  

 

# Histogramas  de FrequÊncia - %EVA 

par(mfrow=c(2,2),pch=20) 

dados45eva <- read.table("Resultado-4-5-eva.txt", header=T, sep="\t")    

# Ler dados simulados 

dados56eva <- read.table("Resultado-5-6-eva.txt", header=T, sep="\t")    

# Ler dados simulados 

dados67eva <- read.table("Resultado-6-7-eva.txt", header=T, sep="\t")    

# Ler dados simulados 

dados78eva <- read.table("Resultado-7-8-eva.txt", header=T, sep="\t")    

# Ler dados simulados 

d45eva <- fdt(dados45eva$fct); 

d56eva <- fdt(dados56eva$fct); 

d67eva <- fdt(dados67eva$fct); 

d78eva <- fdt(dados78eva$fct); 

plot(d45eva, main="% EVA: 4% à 5%", v=FALSE, cex=.8, x.round=3, x.las=2, 

xlab=NULL, col=rainbow(22))  

plot(d56eva, main="% EVA: 5% à 6%", v=FALSE, cex=.8, x.round=3, x.las=2, 

xlab=NULL, col=rainbow(22))  

plot(d67eva, main="% EVA: 6% à 7%", v=FALSE, cex=.8, x.round=3, x.las=2, 

xlab=NULL, col=rainbow(22))  

plot(d78eva, main="% EVA: 7% à 8%", v=FALSE, cex=.8, x.round=3, x.las=2, 

xlab=NULL, col=rainbow(22))  

 

# Histogramas  de FrequÊncia - %Fibra 

par(mfrow=c(2,2),pch=20) 

dados12fibra <- read.table("Resultado-1-2-fibra.txt", header=T, sep="\t")    

# Ler dados simulados 

dados23fibra <- read.table("Resultado-2-3-fibra.txt", header=T, sep="\t")    

# Ler dados simulados 

dados34fibra <- read.table("Resultado-3-4-fibra.txt", header=T, sep="\t")    

# Ler dados simulados 

dados45fibra <- read.table("Resultado-4-5-fibra.txt", header=T, sep="\t")    

# Ler dados simulados 

d12fibra <- fdt(dados12fibra$fct); 

d23fibra <- fdt(dados23fibra$fct); 

d34fibra <- fdt(dados34fibra$fct); 

d45fibra <- fdt(dados45fibra$fct); 

plot(d12fibra, main="%Fibra: 1% à 2%", v=FALSE, cex=.8, x.round=3, 

x.las=2, xlab=NULL, col=rainbow(22))  

plot(d23fibra, main="%Fibra: 2% à 3%", v=FALSE, cex=.8, x.round=3, 

x.las=2, xlab=NULL, col=rainbow(22))  
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plot(d34fibra, main="%Fibra: 3% à 4%", v=FALSE, cex=.8, x.round=3, 

x.las=2, xlab=NULL, col=rainbow(22))  

plot(d45fibra, main="%Fibra: 4% à 5%", v=FALSE, cex=.8, x.round=3, 

x.las=2, xlab=NULL, col=rainbow(22))  

 

# Histogramas  de FrequÊncia - Granulometria 

par(mfrow=c(2,2),pch=20) 

dados815granu <- read.table("Resultado-8-15-granu.txt", header=T, 

sep="\t")    # Ler dados simulados 

dados1623granu  <- read.table("Resultado-16-23-granu.txt", header=T, 

sep="\t")    # Ler dados simulados 

dados2430granu <- read.table("Resultado-24-30-granu.txt", header=T, 

sep="\t")    # Ler dados simulados 

d815granu <- fdt(dados815granu$fct); 

d1623granu <- fdt(dados1623granu$fct); 

d2430granu <- fdt(dados2430granu$fct); 

plot(d815granu, main="Granulometria: 8 à 15 Mesh", v=FALSE, cex=.8, 

x.round=3, x.las=2, xlab=NULL, col=rainbow(22))  

plot(d1623granu, main="Granulometria: 16 à 23 Mesh", v=FALSE, cex=.8, 

x.round=3, x.las=2, xlab=NULL, col=rainbow(22))  

plot(d2430granu, main="Granulometria: 24 à 30 Mesh", v=FALSE, cex=.8, 

x.round=3, x.las=2, xlab=NULL, col=rainbow(22))  
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APÊNDICE E – SCRIPT DO SOFTWARE R PARA ELABORAÇÃO 

DO MODELO FCC 

 
#Leitura dos Dados 

dados <- read.table("Dados.txt", header=T, sep="\t") 

dados 

 

#Regressão Linear Múltipla 

 

modelo<-lm(Fcc~AC*Granu*EVA*Fibra, dados) # Modelo com todas as 

interações 

modelo<-lm(Fcc~AC*Granu+EVA+Fibra, dados) # Modelo com apenas a interação 

AC e Granulometria 

 

cor(dados)   # Correlação entre as variáveis 

 

summary(modelo)  #Exibe os coeficientes, Resíduos, R, R², p-value, Teste 

F, Teste t 

anova(modelo)  # Análise de Variância 

coefficients(modelo)  #Exibe os coeficientes do modelo 

predict(modelo) # Prediz valores com auxílio do modelo 

 

par(mfrow=c(2,1),pch=20) # Coloca 2 Gráficos juntos na mesma tela 

plot(predict(modelo),ylab="Resistência à Compressão", xlab="Número de 

amostras", ylim=c(1,40), col="red")   # Gráfico com os valores preditos 

plot(dados$Fcc, ylab="Resistência à Compressão", xlab="Número de 

amostras",ylim=c(1,40), col="blue")    # Gráfico com os valores reais 

 

par(mfrow=c(2,2),pch=20)  # Coloca 4 Gráficos juntos na mesma tela 

plot(modelo)   # Diversos Graficos para análise do modelo 

 

residuals(modelo)  # Mostra os resíduos 

plot(residuals(modelo), ylab="Resíduos", xlab="Amostras",ylim=c(-7,7)) # 

Grafico com os resíduos 

 

residuos = c((1-(predict(modelo)/dados$Fcc))*100) 

plot(residuos, ylab="Resíduos (%)", xlab="Número de Amostras",ylim=c(-

100,100)) # Grafico com os resíduos  em porcentagem 

abline(0,0) 

 

plot(dados$Fcc, predict(modelo), ylab="Valores Observados", xlab="Valores 

Previstos", ylim=c(0,25), xlim=c(0,25))  # Valores Observados x Valores 

Previstos 

abline(0,0) 

 

library(lattice)   # Biblioteca para o Gráfico de Superfície 

g <- read.table("Resultado.txt", header=T, sep="\t")    # Ler dados 

simulados 

rgb.palette <- colorRampPalette(c("yellow", "green4", "blue", "red"), 

space ="rgb")   # Prepara cor do gráfico de superfície 

wireframe(fcc~AC+Granu, data=g, main="A/C X Mesh", sub="Modelo Múltiplo", 

screen=list(z=30,x=-40,y=0), drape=T,border=F, 

col.regions=rgb.palette(90), col=0)  
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library(fdth) # Carrega biblioteca para os gráficos de frequência 

# Histogramas  de FrequÊncia - Relação A/C 

par(mfrow=c(2,2),pch=20) 

dados56ac <- read.table("Resultado-5-6-ac.txt", header=T, sep="\t")    # 

Ler dados simulados 

dados67ac <- read.table("Resultado-6-7-ac.txt", header=T, sep="\t")    # 

Ler dados simulados 

dados78ac <- read.table("Resultado-7-8-ac.txt", header=T, sep="\t")    # 

Ler dados simulados 

d56ac <- fdt(dados56ac$fcc); 

d67ac <- fdt(dados67ac$fcc); 

d78ac <- fdt(dados78ac$fcc); 

plot(d56ac, main="Relação A/C: 0,5 à 0,6", v=FALSE, cex=.8, x.round=3, 

x.las=2, xlab=NULL, col=rainbow(22))  

plot(d67ac, main="Relação A/C: 0,6 à 0,7", v=FALSE, cex=.8, x.round=3, 

x.las=2, xlab=NULL, col=rainbow(22))  

plot(d78ac, main="Relação A/C: 0,7 à 0,8", v=FALSE, cex=.8, x.round=3, 

x.las=2, xlab=NULL, col=rainbow(22))  

 

# Histogramas  de FrequÊncia - %EVA 

par(mfrow=c(2,2),pch=20) 

dados45eva <- read.table("Resultado-4-5-eva.txt", header=T, sep="\t")    

# Ler dados simulados 

dados56eva <- read.table("Resultado-5-6-eva.txt", header=T, sep="\t")    

# Ler dados simulados 

dados67eva <- read.table("Resultado-6-7-eva.txt", header=T, sep="\t")    

# Ler dados simulados 

dados78eva <- read.table("Resultado-7-8-eva.txt", header=T, sep="\t")    

# Ler dados simulados 

d45eva <- fdt(dados45eva$fcc); 

d56eva <- fdt(dados56eva$fcc); 

d67eva <- fdt(dados67eva$fcc); 

d78eva <- fdt(dados78eva$fcc); 

plot(d45eva, main="% EVA: 4% à 5%", v=FALSE, cex=.8, x.round=3, x.las=2, 

xlab=NULL, col=rainbow(22))  

plot(d56eva, main="% EVA: 5% à 6%", v=FALSE, cex=.8, x.round=3, x.las=2, 

xlab=NULL, col=rainbow(22))  

plot(d67eva, main="% EVA: 6% à 7%", v=FALSE, cex=.8, x.round=3, x.las=2, 

xlab=NULL, col=rainbow(22))  

plot(d78eva, main="% EVA: 7% à 8%", v=FALSE, cex=.8, x.round=3, x.las=2, 

xlab=NULL, col=rainbow(22))  

 

# Histogramas  de FrequÊncia - %Fibra 

par(mfrow=c(2,2),pch=20) 

dados12fibra <- read.table("Resultado-1-2-fibra.txt", header=T, sep="\t")    

# Ler dados simulados 

dados23fibra <- read.table("Resultado-2-3-fibra.txt", header=T, sep="\t")    

# Ler dados simulados 

dados34fibra <- read.table("Resultado-3-4-fibra.txt", header=T, sep="\t")    

# Ler dados simulados 

dados45fibra <- read.table("Resultado-4-5-fibra.txt", header=T, sep="\t")    

# Ler dados simulados 

d12fibra <- fdt(dados12fibra$fcc); 

d23fibra <- fdt(dados23fibra$fcc); 

d34fibra <- fdt(dados34fibra$fcc); 

d45fibra <- fdt(dados45fibra$fcc); 
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plot(d12fibra, main="%Fibra: 1% à 2%", v=FALSE, cex=.8, x.round=3, 

x.las=2, xlab=NULL, col=rainbow(22))  

plot(d23fibra, main="%Fibra: 2% à 3%", v=FALSE, cex=.8, x.round=3, 

x.las=2, xlab=NULL, col=rainbow(22))  

plot(d34fibra, main="%Fibra: 3% à 4%", v=FALSE, cex=.8, x.round=3, 

x.las=2, xlab=NULL, col=rainbow(22))  

plot(d45fibra, main="%Fibra: 4% à 5%", v=FALSE, cex=.8, x.round=3, 

x.las=2, xlab=NULL, col=rainbow(22))  

 

# Histogramas  de FrequÊncia - Granulometria 

par(mfrow=c(2,2),pch=20) 

dados815granu <- read.table("Resultado-8-15-granu.txt", header=T, 

sep="\t")    # Ler dados simulados 

dados1623granu  <- read.table("Resultado-16-23-granu.txt", header=T, 

sep="\t")    # Ler dados simulados 

dados2430granu <- read.table("Resultado-24-30-granu.txt", header=T, 

sep="\t")    # Ler dados simulados 

d815granu <- fdt(dados815granu$fcc); 

d1623granu <- fdt(dados1623granu$fcc); 

d2430granu <- fdt(dados2430granu$fcc); 

plot(d815granu, main="Granulometria: 8 à 15 Mesh", v=FALSE, cex=.8, 

x.round=3, x.las=2, xlab=NULL, col=rainbow(22))  

plot(d1623granu, main="Granulometria: 16 à 23 Mesh", v=FALSE, cex=.8, 

x.round=3, x.las=2, xlab=NULL, col=rainbow(22))  

plot(d2430granu, main="Granulometria: 24 à 30 Mesh", v=FALSE, cex=.8, 

x.round=3, x.las=2, xlab=NULL, col=rainbow(22))  

 

 

 


